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คําสําคัญ: สิ่งแวดลอมและการพัฒนา / ความคิดสรางสรรค / การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 นันทพร รอดผล: การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS : อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ. อ.ดร.อนัน ปนอินทร, รศ.สมประสงค นวมบุญลือ และอ.ดร.มนัสนันท น้ําสมบูรณ. 253 
หนา. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ     
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 41 คน ภาคเรียน    
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS 
เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา     
3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 4. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หลังเรียนดวยการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยการจัด   
การเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
SSCS โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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 LEARNING MANAGEMANT TAUGHT  BY SSCS 

 NANTHAPORN RODPHON: THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES AND CREATIVE 

THINKING ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS TAUGHT BY 

SSCS .THESIS ADVISORS : ANAN PANIN, Ph.D., ASSOC.PROF. SOMPRASONG NUAMBUNLUE AND 

MANASANAN NAMSONBOON, Ph.D. 253 pp. 

 The purpose of this research were to 1. compare the learning outcomes on the 

environment and development of the Matthayomsuksa 4 students before and after the 

participation in the learning management taught by SSCS 2. compare the creative thinking of the 

Matthayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management taught 

by SSCS and 3. the opinion of the Matthayomsuksa 4 students before and after the participation 

in the learning management taught by SSCS.  

The sample of this research consisted of 41 Matthayomsuksa 4/4 students studying in 

the second semester during the academic year 2014 at The Demonstration School of Silpakorn 

University, Amphoemueang Nakhonpathom, Nakhonpathom 

 The instrument which employed to collect data were: 1. lesson plans 2. a learning 

outcome test 3. a questionnaire on the opinion of student about participation in the learning 

management taught by SSCS. The collected data was analized by mean  ( ), standard deviation 

(S.D.), and t-test dependent and content analysis. 

The finding were as follows: 

 1. The learning outcomes of student on the environment and development of 

the Matthayomsuksa 4 students gained after the participation in the learning management taught 

by SSCS was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the 

level of .05 significance. 

 2. The Creative Thinking of the Matthayomsuksa 4 students gained after the 

participation in the learning management taught by SSCS was higher than the learning outcomes 

gained before the participation learning at the level of .05 significance. 

 3. The opinions of the Matthayomsuksa 4 students towards the participation in 

the learning management taught by SSCS was at high level. 
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1 

บทที่ 1 

บทนํา 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

การพัฒนาประเทศตองสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคน 

สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 : 5) 

ซึ่งสอดคลองการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี และสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สอดคลองกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการ
สรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล 

สังคมไทย นักเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก โดยเขาใจ
ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) 

 ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 หมวด 

1 มาตรา 6 และ มาตรา 7  กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 3-4) นักเรียนจึงจําเปนตองสรางความรูในชั้นเรียน
ที่มีการคิดเปนกระบวนการสรางความรูใหม โดยใชขอมูลท่ีมีคุณภาพ มาผานกระบวนการคิดที่ใชการ
คิดระดับสูงเปนเครื่องมือพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบจนไดความรูใหมที่มีมาตรฐานตรงตามความ
จริง และพิสูจนความถูกตองได (ชนาธิป พรกุล, 2554: 17) ซึ่งการฝกฝนใหนักเรียนสามารถคิดอยาง
สรางสรรค จึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพในตนของเด็ก ใหเด็กมีชีวิต
อยางมั่นใจในตนเอง และมีคุณภาพมากขึ้น หากการสอนไมไดมุงใหนักเรียนพยายามคิด และมี
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1 

ความคิดเปนของตนเอง ฉีกกรอบความคิดหรือหาแนวทางใหมๆในการแกปญหา หรือการสรางสรรค
ใหมๆ ก็อาจจะใหคนจํานวนมากวนเวียนกับการแกปญหา หรือมีพฤติกรรมในรูปแบบเดิมตอเนื่องกัน      

(อุษณีย อนุรุทธวงศ, 2555: 147) ดังนั้นการสรางสรรคจึงเปนการคิดที่ทําใหเกิดสิ่งใหมหรือปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ใหไดประโยชนหรือคุณคามากขึ้นกวาเดิม  สามารถมองไดทั้งในลักษณะที่เปน
ความสามารถ เจตคติ และกระบวนการ (สมประสงค นวมบุญลือ, 2557: 3 -7) ซึ่งการคิดที่เปนลําดับ
ขั้นตอนในการคิด และในแตละขั้นตอนของการดําเนินการคิด จําเปนตองอาศัยทักษะการคิดขั้น
พ้ืนฐานและข้ันสูงตามความเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2543 : 11) สอดคลองกับ อารีพันธ มณี (2547 : 

1-2) วา ความคิดสรางสรรคพัฒนาไดดวยการสอน ฝกฝนและการปฏิบัติที่ถูกวิธี และอาจเกิดขึ้นโดย
บังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถทําไดดวยการศึกษา การอบรมฝกฝน การระดมสมอง (วณิช 

สุธารัตน, 2547 : 256) ดังนั้นการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน ตองมีการสงเสริม
และการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตในการสรางสรรค ในโลกแหงการเปล่ียนแปลงได
อยางตอเนื่อง (วัชรา เลาเรียนดี, 2555 : 1) 

 การคิดเปนไปเพ่ือการดํารงชีวิตที่เพียบพรอมดวยการคิดวางแผน คิดพัฒนา คิดสรางสรรค 
คิดแกปญหา หรือคิดตัดสินใจ ซึ่งลวนประกอบดวย การมองการณไกล ไตรตรองสถานการณปจจุบัน
และผลของการกระทําตามความคิดที่ตามมาภายหลัง ขอเท็จจริง องคความรู ซึ่งถูกรวบรวม คัดสรร
เพ่ือใหไดความคิดใหม ซึ่งความคิดสรางสรรคเปนความคิดท่ีปราศจากการยึดติดของกรอบความคิด
เดิมๆ โดยมุงเนนการแกปญหา สรางงานที่มีคุณคา และเปนประโยชนแกทุกฝาย รูจักแสวงหา
วิธีการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยู ทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยการมองโลกในแงดี และแปลก
ใหม ไมเคยมีใครคิดมากอน (ยุดา รักไทย, 2545: 12-13) ความคิดสรางสรรคทําใหเรามีวิสัยทัศน 
ประสบการณ มุมมองใหมๆ ทําใหเรามีพัฒนาการ กระตุนใหเกิดกระบวนการคิดขึ้นใหม ความตื่นเตน
ที่ไดคนพบอะไรใหมๆ เปนเหมือนการอัดฉีดพลังงานใหมๆในสมองของเรา ซึ่งเปนเรื่องสนุกของเรา
อยางเต็มที่ (Tom Wujec แปลโดย อมราลักษณ คลธา, 2552 : 6 – 7) 

สําหรับปจจุบัน การสรางสรรคถูกจํากัดเอาไวอยูในกรอบแคบๆ เนื่องจากการสรางสรรคเดิน
สวนทางกับวิธีการวัดที่ใชในการศึกษาในระบบโรงเรียน ระบบการศึกษาไดรับการออกแบบมาให
เยาวชนตองทําขอสอบแบบตัวเลือก นั่นหมายถึงระบบการศึกษาใหนักเรียนตองตอบคําถาม ดวย
คําตอบท่ีผูทดสอบตองการใหตอบ ไมใชคําตอบที่นักเรียนคิดเอง ไมใชคําตอบท่ีสรางสรรค แตเปน
คําตอบเดียวที่เห็นพองตองกันวาถูกตองบนกระดาษคําตอบเทานั้น คําถามตางๆท่ีนํามาใชวัดผลได  
ตองมีคนเคยตอบมากอนแลว และคําตอบที่แตกตางจะไมนาพอใจอีกตอไป (Brian Clegg & Paul 

Birch อางถึงใน ธนิสสรา เพชรยศ, 2546 : 19) ซึ่งสอดคลองกับปญหาอีกประการหน่ึงท่ีตองเอาชนะ
ใหได คือ ความคิดสรางสรรคเปลี่ยนไป โดยการศึกษาในโรงเรียนต้ังแตเริ่มแรก มักถูกสอนใหคําถาม
ทุกคําถามท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว เมื่อคําถามใดมีผูตอบแลวเพียง 1 คน นักเรียนคนอ่ืนๆจะไม
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สนใจคําตอบอื่นใดอีกแลว จึงทําใหความคิดจํากัดทั้งปริมาณและคุณภาพ (อารี พันธมณี, 2544 : 51) 

ซึ่งตรงกับงานเสวนาสาธารณะสถาบันทีดีอารไอเรื่อง “ขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือสรางความรับผิดชอบ (accountability)” ชี้วา ปญหาของระบบศึกษาไทยไมไดเกิดจากการขาด
ทรัพยากรอีกตอไป แตเปนปญหาการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ใชทรัพยากรมาก
แตผลสัมฤทธิ์ต่ํา ดังที่ขอมูลชี้วาในชวง 10 ปที่ผานมา งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมขึ้นกวา 2 

เทา และไมนอยกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่รายไดตอเดือนของครูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีและสอนในโรงเรียนรัฐก็เพ่ิมสูงขึ้นจากประมาณ 1.5 หมื่นบาทในป 2544 เปนประมาณ 

2.4-2.5 หมื่นบาทในป 2553 และครูมีรายไดไมนอยกวาอาชีพอ่ืนอีกตอไป แตในทางตรงกันขาม ผล
คะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติกลับมีแนวโนม
ลดต่ําลง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554 : 2-8)  

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชวงชั้นที่ 4 

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 - 2556 ใน 5 รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร พบวามีคาคะแนนเฉลี่ย ท้ัง 5 รายวิชาคะแนนเฉล่ียต่ํา
กวารอยละ 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สกอ.และระดับประเทศ มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวารอยละ 50 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในป
การศึกษา 2556 ลดลงจากปการศึกษา 2555 ในทุกระดับการประเมินผล  ดังแสดงใหเห็นในตาราง   
ที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2554 – 2556 

 

ปการศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สกอ. ระดับประเทศ 

2554 43.58 35.49 41.71 33.39 

2555 46.69 38.87 44.31 36.27 

2556 45.22 35.85 41.73 33.02 

 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติปการศึกษา 
2554 – 2556. เขาถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www/niets.or.th. 
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 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ในสาระการเรียนรู
ภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2554 - 2556 พบวา ปการศึกษา2554 และปการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด สกอ. และระดับประเทศ โดยเฉพาะในปการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากป
การศึกษา 2555 ทั้งระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สกอ. และระดับประเทศ ดังแสดงให
เห็นในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) สาระการเรียนรูภูมิศาสตร    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2554 – 2556 

 

ปการศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สกอ. ระดับประเทศ 

2554 43.44 35.59 43.02 33.61 

2555 53.58 45.82 50.04 42.55 

2556 38.10 33.45 37.25 31.30 

 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติปการศึกษา 
2554 – 2556. เขาถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www/niets.or.th. 

 

นอกจากน้ีกรณีที่ World Economic Forum (WEF) รายงานขีดความสามารถในการ
แขงขัน ดานคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเปนปจจัยชี้วัดขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ 

ปรากฏวาคุณภาพทางการศึกษาของไทยอยูในอันดับ 78 ของโลกและอันดับ 8 รั้งทายของกลุม
ประเทศอาเซียน ซึ่งการแกปญหาการศึกษาของไทย ตองเร่ิมจากคัดบุคลากรครูที่มีคุณภาพและ
สามารถเปนตนแบบ ระบบหลักสูตรตองเนนการคิดวิเคราะห และพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ (สํานักสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554 : 14) 

จากขอมูลการศึกษาท่ีผานมาของประเทศไทย ความสามารถของเด็กไทยลดลงอยางตอเนื่อง การ
แกปญหาคุณภาพการศึกษาไทยเปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง แมจะมีความพยายามในการปฏิรูป
การศึกษามากกวา 10 ป (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), 2554 : 3) จึงควรมีการ
พัฒนาการคิดในมิติตางๆใหกับนักเรียนเพ่ือชวยพัฒนาสติปญญาใหเปนคนเฉลียวฉลาด สามารถ
แกปญหาและพัฒนาสิ่งใหมๆได อันจะสงผลใหเราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตและเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคตไดเปนอยางดี (คณะกรรมการผูผลิตวิชาการคิดสรางสรรคเพ่ือ
การจัดการคุณคา, 2555 : 14)  
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 จากผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนควรเนนใหนักเรียนเปน
สําคัญ นักเรียนควรมีบทบาทในการเรียนรูมิใชเปนเพียงฝายรับเทานั้น (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 4) 

การสรางและพัฒนาคนในชาติใหมีการคิดอยางเปนระบบตองเริ่มจากตัวนักเรียน ครู และผูปกครอง 
ตองมีหนาที่ในการพัฒนาความสามารถการคิดใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนคิดเปน สามารถใช
ความคิดในทางท่ีถูกตองเหมาะสม เพ่ือดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เพราะบุคคลจะสามารถ
เผชิญกับปญหาในชีวิตไดอยางเปนระบบ (วีระ สุดสังข , 2550 : 11) ซึ่งระบบการศึกษาสวนใหญเนน
ถูกตอง ตองมาจากครูหรือจากตําราของครูโดยไมเปดโอกาสใหเด็กไดคดิอะไรท่ีแตกตางไปจากคําตอบ
เหลานี้ การจัดการเรียนการสอนแบบน้ีเอง ทําใหเด็กเกิดความกลัวสภาวะสรางสรรคของตัวเอง กลัว
คําตอบแปลกๆใหมๆ ทั้งๆที่สิ่งท่ีเด็กคิดอาจดีที่สุด (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,  2546 : 23) ปจจุบัน
ความเชื่อในเรื่องการสรางสรรคไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการศึกษาคนควากวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้ น 

กลาวไดวาการสรางสรรคมีในตัวคนทุกคน แตตองแสดงหรือคิดหรือคิดสราง พัฒนาจนเกิดประโยชน
และไดรับการยอมรับซึ่งคอยๆเริ่มคนคิด สราง ทดลองทํา และพัฒนาจนกลายเปนความสําเร็จ  (อารี 
พันธมณี, 2544 : 49)  

 สังคมศาสตร เปนการศึกษามนุษยหรือสังคมมนุษย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ไมวา
สาขาวิชาใดท่ีศึกษามนุษยหรือสังคมมนุษย จะอยู ภายใตสังคมศาสตรทั้งหมด เชน จิตวิทยา 
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา สังคมศึกษา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และ
ภูมิศาสตร (สมประสงค นวมบุญลือ, 2555 : 38 )  โดยในแงความรูของสังคมศาสตร เปนองคความรู
ของโลกสมัยใหมท่ีมีรากฐานมาจากความพยายามท่ีจะพัฒนาความรูเกี่ยวกับโลกในความเปนจริงอยาง
เปนระบบที่สามารถพิสูจนดวยการจับตองได เปนการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (สมพงษ ดุลยอนุกิจ, 

2549 : 6) โดยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งของสังคมศาสตร โดยกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนหนึ่งในแปดกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงเนนใหทุกคนมีความรูความเขาใจ          

การดํารงชีวิตของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูร วมกันในสังคม การปรับตัวใน
สภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย 

กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับความ
แตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได อยูรวมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอยางสันติสุข เปนพลเมืองดี นอกจากนี้กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังวาดวย
เรื่องการอยูในสังคมท่ีมีความสัมพันธและแตกตางกันที่หลากหลาย จึงมีการกําหนดสาระท้ังหมด 5

สาระ ดังนี้ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม สาระเศรษฐศาสตร สาระประวัติศาสตร สาระภูมิศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 132) 

โดยสาระภูมิศาสตร ที่มีความมุงหมายพัฒนานักเรียนใหพยายามแสดงออกทางดานเอกลักษณให   
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โดดเดน มุงทางดานจุดยืนและหลักการทางดานปรัชญา เนื้อหา และวิธีการใหเปนแบบวิทยาศาสตร
มากขึ้น (ฉัตรชัย พงศประยูร 2549 : 2) โดยธรรมชาติวิชาภูมิศาสตรเปนการนําเอาวิชาดานตางๆมา
รวมกันไวมาก จนสามารถครอบคลุมประสบการณสวนใหญของมนุษย โดยอาศัยวิธีการทางการ
วิเคราะห (กรมวิชาการ 2531 : 15) สอดคลองกับแนวคิดของ กิตติคุณ รุงเรือง (2556:17) กลาววา 
วิชาภูมิศาสตร เปนพ้ืนฐานมาจากการสรางองคความรูที่ตองอาศัยความเปนเหตุเปนผลระหวางกัน 

สรางความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น จึงตองอาศัยการนําความรูใน
สาขาวิชาตางๆมาประกอบเพ่ือสรางเหตุและผลในการสืบคนจนไดคําตอบที่สามารถพิสูจนได  

การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร ความมุงหมายเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิต ความเปนอยูของมนุษยในสังคมและสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งปจจุบันปญหา
สิ่งแวดลอมกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางในทุกพ้ืนที่ วิธีการที่ชวยลดปญหา คือ การให
การศึกษาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ความคิด ทักษะและจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับ
นักเรียน (Gardner 1993, อางถึงใน อารี สัณหฉวี 2552 : 33-36) ดังที่ สิริวรรณ ศรีหพล (2552 : 

100) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร ตองเนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยครูสังคม
ศึกษา สามารถจัดกิจกรรมไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยครูตองทราบและเขาใจปญหาของ
นักเรียนแตละระดับ ตองใชวิธีการที่แตกตางกันออกไป เชน สอนเพ่ือความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี 
มีความคิดเห็นตลอดท้ังความคิดสรางสรรคใหมๆ ดังนั้นการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (Creativity) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การท่ีประเทศจะเขาเปนสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งในระยะยาวเราจะตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เราจึงตองรีบเรงพัฒนาเยาวชนคนไทย
ของเราใหยอมรับและกลาที่จะเปนผูนํา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : บทนํา) 

สําหรับผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ 2 (พ.ศ.2549 – 2553) พบวา 
มาตรฐานที่ 4.3 นักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค และจินตนาการ คาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ผาน
เกณฑรอยละ 80 แตในตัวบงชี้ทั้งหมด มาตรฐานท่ี 4.3 ต่ําที่สุด (4.1 นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบ และมีการคิดแบบองครวม ผลสําเร็จคาเฉลี่ย
รอยละ 82.14 4.2 นักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดไตรตรอง ผลสําเร็จคาเฉลี่ย
รอยละ 85.00 และ 4.3 นักเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ ผลสําเร็จคาเฉลี่ยรอยละ 
82.00) (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 : อัดสําเนา) ควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถดาน
ความคิดสรางสรรคใหอยูในระดับที่ดีขึ้นเทียบเทากับตัวบงชี้อ่ืนๆ ซึ่งอัตลักษณของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ระบุวา เนนฉลาดใชชีวิต คิดสรางสรรค รูทันเทคโนโลยี และตามยุทธศาสตร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธศาสตรที่ 10.1 พัฒนานักเรียนใหมีความคิดสรางสรรค ใฝรู 
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ใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักการคนควา มีทักษะกระบวนการคิด การสรางปญญา และทักษะใน
การดําเนินชีวิต (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 : 30) จากการประเมินดานตางๆ       

อัตลักษณ และยุทธศาสตรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงควรมีการพัฒนาการคิดให
นักเรียนเปนเรื่องสําคัญ โดยสาระภูมิศาสตรวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา เปนวิชาที่
ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิตของมนุษยในดานความสัมพันธระหวาง
ภาวะประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิต การใชพลังงานจากธรรมชาติและพลังงาน
รูปตางๆ จากแหลงพลังงาน โดยมาตรฐานการเรียนรูที่ 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556 : อัดสําเนา) ซึ่งคณะกรรมการผูผลิตวิชาการคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา 

(2555 : 14) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนการดําเนินชีวิตของมนุษย และความกาวหนา
ของสังคมโลก อาจกลาวไดวา ความคิดสรางสรรคชวยใหชีวิตของมนุษย เกิดความสุขสมบูรณและ
เจริญกาวหนามากข้ึนในทุกดาน ทั้งในปจเจกบุคคล ประเทศชาติ และสังคมโลก ความคิดสรางสรรค
นําไปสูการคนพบสิ่งใหมทางวิทยาศาสตร การเปล่ียนแปลงทางสังคม ศิลปะ การประดิษฐคิดคนสิ่ง
ใหมๆตลอดจนนําไปสูการพัฒนาและการแกไขปญหาจนเขาสูยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน 

 จากการศึกษาคนควาทางวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น เนนการใหนักเรียนไดสรางสรรคดวยตนเอง          
เพียงแตมีนอยหรือมากที่แตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณ การไดรับการส่ังสมความรูและพัฒนา ทํา
ใหรับมือสถานการณตางๆนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสม (ลักขณา สริวัฒน, 2549: 131) โดยอาศัย
กระบวนการทางสมองท่ีเปนขั้นตอนไปสูการคิดและการแกปญหาไดสําเร็จ  ผานทางกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ตองมีจุดมุงหมายทางการศึกษา รวบรวมขอมูลตัวอยางจากการทดลอง โยง
ความสัมพันธของเหตุผล สรุปความสัมพันธ (สมประสงค นวมบุญลือ 2555 : 4) ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัย
ไดเลือกการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของ Pizzini, Shepardson and Abell ซึ่งเปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดสรางสรรค และใหนักเรียนใชกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล เกิดการเรียนรูดวยตนเอง เหมาะแกการทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เพราะมี
จุดมุงหมายพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียน ที่จะนําไปสูกระบวนทางวิทยาศาสตรอยาง
สรางสรรค โดยนักเรียนจะไดสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวของกับปญหา หรือ วิธีแกปญหา ประกอบดวย 

ขอมูลปญหา การวาดภาพลักษณะทั่วไป และถาจําเปนอาจจะปรับเปลี่ยนของเดิม ซึ่งครูเปนเพียงผู
นําเสนอปญหาและเปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดคนควาตามความสนใจ เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด
สรางสรรค พัฒนาความคิดและแนวทางแกปญหาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการเปล่ียนแปลงแบบ
คอยเปนคอยไปหรือปรับปรุงใหมีความสมบูรณขึ้นตามลําดับ ทีน่ักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบ SSCS นักเรียนเกิดการคิดแกปญหา การรวบรวมแนวทางที่ดี
ที่สุด และสรางสรรคแนวทางนําไปใช นักเรียนเกิดการแยกแยะประเด็นของปญหา มีการวางแผนและ
การดําเนินการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ การนําผลท่ีไดมาจัดกระทําเพ่ืองายตอความเขาใจและ
สื่อสารกับคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูล (Edward L.Pissini P. 

Shepardsonand Sandra K. Abell, 1989 : 526) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด
เปนการสอนท่ีสําคัญมากในการศึกษาปจจุบัน เปนการใชทักษะทางความคิดเพ่ือคนหาคําตอบใน
สถานการณตางๆโดยอาศัยประสบการณและการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหสามารถเผชิญกับปญหาและ
จัดการกับปญหาในสภาวะการณตางๆไดอยางเหมาะสม ควรมีทักษะการสังเกต การอางอิง การ
คาดคะเน การสรุป การคิดสรางสรรคและการวิเคราะห ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

(ประพันธศิริ สุขเสารัจ, 2551 : 289)  

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูผานทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใช
สรางสรรคแนวทางการแกปญหา โดยการสังเกต คนควา ทดลอง และนําไปใชไดจริง พรอมมีการวาง
แนวทางแกปญหาที่แปลกใหม ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนได 
เพราะกระบวนการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนของ SSCS ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 Search : S 

หมายถึง การคนควาปญหา ขั้นตอนท่ี 2 Solve : S หมายถึง การแกปญหา ขั้นตอนท่ี 3 Create : C 

หมายถึง การนําเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหา หรือหาคําตอบท่ีไดมาจัดกระทําใหอยูในรูปของ
คําตอบสามารถอธิบายใหเขาใจงาย ขั้นตอนท่ี 4 Share : S หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคําตอบท่ีได ทั้งของตนเองและผูอ่ืน เปนการเรียนรูที่นักเรียนรวมกันระดมสมอง เพ่ือ
แยกแยะปญหาตางๆ ซึ่งตองใชทักษะขั้นพ้ืนฐานและทักษะขั้นสูง เพ่ือใหไดขอบเขตของปญหา จาก
การรวมรวบขอมูล การอานบทความตางๆ และการต้ังคําถามของครู นําไปสูการวางแผนการ
แกปญหา นําแนวทางแกปญหามาสรางคําตอบท่ีแปลกใหม และนําเสนอใหนักเรียนคนอ่ืนๆไดรวม
แสดงความคิดเห็น ซึ่งทําใหนักเรียนไดฝกความคิดสรางสรรคทั้ง 4 ขั้นตอนของ SSCS (Pizzini, 

Shepardson and Abell,1989 : 523-532)  ดังผลงานวิจัยของอุไรวรรณ รักดวน (2545 : 54) เรื่อง 
ผลของการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 
นักเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตผานเกณฑรอยละ 50 หลังจากที่ไดรับการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.15 ของคะแนนเต็ม และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

 

 ดวยแนวคิดกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มาใชในการ
ทําวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ที่ตองการพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะเทคโนโลยี และใฝรู 
เรียนรูดวยตนเอง ผูวิจัยจึงไดนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน เนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนไดศึกษาหาความรูโดยผาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนเรียนรูการแกปญหาและออกแบบแนวทางการแกปญหาที่
แปลกใหมไดดวยตนเอง เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพความคิดสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งนี้มีนักการศึกษา นักวิชาการ และผลงานวิจัยไดนําเสนอความคิดสรางสรรคและการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS ไวดังนี้ 

Presseison (1985 : 34-48) กลาววาทักษะทางความคิดมีความจําเปนสําหรับพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร ที่นํามาแกปญหา เพราะเปนการจัดระบบขอมูล ทดสอบทางเลือกท่ีนํามาแกปญหา หรือ
คิดคนทางเลือกใหมๆ โดยบูรณาการใหเกิดความเขาใจใหไดมากท่ีสุด พรอมตรวจสอบความถูกตอง 
สอดคลองกับทฤษฎียอยสวนประกอบทางความคิด (Componential Subtheory) ซึ่งเปนทักษะทาง
ความคิดของ Sternberg (Sternberg, 1985 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 

525-526) ที่กลาววา ทักษะทางความคิดที่ใชในการแกปญหา โดยการออกแบบแนวทางแกปญหาที่
แปลกใหมไดอยางสรางสรรค ซึ่งเปนประมวลผลขอมูลเบ้ืองตนของสมองท่ีเปนองคประกอบการคิด
ขั้นสูง ที่ใหนักเรียนวางแผน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการลงมือจากสถานการณใหมๆ 

และการแสวงหาความรูที่มีอยูผสมผสานขอมูลใหมมาใชในการเรียนรู  
จากทักษะทางความคิดของ Presseison, Sternberg และผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Pizzini, 

Shepardson and Abell (1989 : 523-532) มาใชในการพัฒนาผลการเรียนรูและความคิด
สรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 Search : S หมายถึง การคนควาปญหา ซึ่งประกอบดวยการระดมสมอง เพ่ือให
เกิดการแยกแยะปญหาตาง ๆ นักเรียนจะตองอธิบาย และใหขอบเขตของปญหา โดยอาจไดจากการ
ตั้งคําถามครู อานจากบทความในวารสารหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดจากการสํารวจ หรืองานวิจัยตาม
ตําราตาง ๆ  
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ขั้นตอนท่ี 2 Solve : S หมายถึง การแกปญหา หรือการหาคําตอบของปญหาที่เราตองการ
ในขั้นน้ีตองวางแผนการแกปญหา รวมไปถึงการวางแผนใชเครื่องมือในการแกปญหาดวยตนเองเพ่ือ
หาคําตอบของปญหาขณะท่ีนักเรียนกําลังดําเนินการแกปญหาถาพบปญหาอีกสามารถท่ีจะกลับไป
ขั้นตอนท่ี 1 ได หรือนักเรียนอาจปรับปรุงแผนการของตนที่วางไวโดยการประยุกตเอาวิธีตาง ๆ มาใช  

ขั้นตอนท่ี 3 Create : C หมายถึง การนําเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหา หรือหาคําตอบท่ี
ไดมาจัดกระทําใหอยูในรูปของคําตอบสามารถอธิบายใหเขาใจงาย โดยอาจทําไดดวยการใชภาษาท่ี
งายสละสลวย มาขยายความหรือตัดทอนคําตอบที่ไดใหอยูในรูปของคําตอบท่ีสามารถอธิบายหรือ
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย  

ขั้นตอนท่ี 4 Share : S หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบท่ีได ทั้ง
ของตนเองและผูอ่ืนโดยคําตอบท่ีเกิดขึ้นอาจจะไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับก็ไดคําตอบท่ีไดรับการ
ยอมรับนั้นอาจทําใหเกิดปญหาไดเมื่อพบวา มีเหตุผลท่ีผิดพลาดในการวางแผนของนักเรียน โดยที่คน
อ่ืนชวยประเมิน (Pizzini, Shepardson and Abell,1989 : 526) 

จากที่กลาวมาขางตน การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการพัฒนาขึ้นจากสมมุติฐานท่ี
นักเรียนเรียนรู จากการแกปญหาโดยผานประสบการณ และพ้ืนฐานทางกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ที่สามารถคิดหาทางแกปญหาตางๆดวยความคิดที่สรางสรรคของตนเองผานทางทักษะ
ทางความคิด ซ่ึงอยูภายใตวิชาทางสังคมศาสตร โดยเกิดจากการศึกษา คนควา และหาแนวทางในการ
แกปญหา หรือสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหเกิดขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอสังคม สอดคลองกับความคิด
สรางสรรค เปนกระบวนการทางสมองที่ใชในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่สามารถพัฒนาไดดวย
การสอน ฝกฝน และปฏิบัติ จะนําไปสูสิ่งใหมๆ เกิดผลผลิตใหมๆ สิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง 
ปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสานกัน โดยตองควบคูกับการจินตนาการ ซึ่งเปนความคิดระดับขั้นสูง
ที่ใชในการแกปญหา เรียกวา ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)  

Torrance (1962 : 16) Guilford (1967 : 115) กรมวิชาการ (2535 : 2) และ อารี พันธมณี 
(2537 : 9) กลาวในทํานองเดียวกันวา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถของกระบวนการทาง
สมองท่ีเปนอเนกนัย (Divergent thinking) ที่คิดไดหลากหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม ดวยการ
คิดดัดแปลงปรุงแตงจากความรูเดิมกับสิ่งใหม หรือไมรูจักมากอน อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอา
ความรูตางๆ มาสรางสมมติฐานกระท่ังคนพบ ที่นําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งวิธีแกปญหา
ใหสําเร็จ ความคิดสรางสรรคมีองคประกอบในการวัดพฤติกรรม ดังนี้ Torrance (1973 : 91-95) ได
กลาวถึงองคประกอบความคิดสรางสรรคมี 4 ดานดังนี้ ดานที่ 1 ความคิดคลองแคลว (Fluency) เปน
ความสามารถในการคิดไดหลากหลายเพ่ือตอบสนองตอคําถามปลายเปดและคําถามอ่ืนๆ ไมวาเปน
ความคิดทางภาษาหรือทาทาง ดานท่ี 2 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) เปนความสามารถในการ
กระทําตอปญหาไดหลากหลาย คิดไดหลากหลาย และสามารถแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิด
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ประโยชนไดหลายดาน ดานที่ 3 ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนความคิดที่แปลกใหม แตกตางไป
จากความคิดเดิมหรือความคิดแตกตางไปจากคนอ่ืน หรือเปนการรวมกั นของความคิดที่ไมมี
ความสัมพันธกันมากอน ทั้งในดานความคิดหรือการกระทํา และดานที่ 4 ความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration) เปนความสามารถที่มองเห็นรายละเอียดในสิ่งท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น และรวมถึงการ
เชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆไปสูความคิดท่ีคนคาดไมถึง  

สอดคลองกับ Guilford (Guilford, 1991: 125-143 อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532 : 29 - 

34) ไดกําหนดองคประกอบของการคิดสรางสรรค 4 ดานดังนี้ ดานที่ 1 ความคิดริเริ่ม (Originality) 

หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา หรือความคิดงายๆ ที่เปน
ความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ดานที่ 2 ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง เปน
ความคิดในเร่ืองเดียวกันที่ไมซ้ํากัน ในองคประกอบนี้ความคิดจะโลดแลนออกมามากมาย ดานที่ 3 

ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ีพยายามคิดไดหลายอยาง
ตางๆ กัน เชน ประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง หรือความคิดยืดหยุนดานการดัดแปลงสิ่งตางๆ มาใช
ใหเกิดประโยชน และดานที่ 4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนความคิดท่ีตองทําดวยความ
ระมัดระวังและมีรายละเอียดที่สามารถทําใหความคิดสรางสรรคนั้นสมบูรณขึ้นได  

จากการศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมการเกิดความคิดสรางสรรคของนักการศึกษา 
นักวิชาการ นักจิตวิทยา และผลงานวิจัยที่กลาวมา ผูวิจัยไดนําองคประกอบของพฤติกรรมท่ีทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคของ Torrance มาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมจากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา 
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่หลากหลาย เปนความคิดแบบเอกนัย ที่วัดจากพฤติกรรม 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานที่ 1 ความคิดคลองแคลว (Fluency) ดานที่ 2 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ดาน
ที่ 3 ความคิดริเริ่ม (Originality) และดานที่ 4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  

สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของ Pizzini, 

Shepardson, and Abell เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาผลการ
เรียนรูและความคิดสรางสรรคเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยมีการสังเคราะหและปรับปรุงรายละเอียดของภายในขั้นตอนในแต
ละข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา : นักเรียนระดมสมอง สังเกต คนควา แยกแยะ วิเคราะห 
คนหาปญหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา ขั้นตอนท่ี 1 ชวยให
นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยการระดมสมองของนักเรียนในการคนหาปญหาตางๆ 

ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา : นักเรียนรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการ
แกปญหา และพิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปขั้นตอนที่ 1 
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หรือ ปรับปรุงแผนการตนเอง ขั้นตอนที่ 2 ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยรวมกัน
ตัดสินใจ ออกแบบ และวางแผนการแกปญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 Create: C การสรางคําตอบ : นักเรียนจัดกระทํา สราง กระบวนการแกปญหา
หรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ีเขาใจงาย สรางสรรค
คําตอบแปลกใหม และคําตอบท่ีแตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ ขั้นตอนท่ี 3 ชวยใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค โดยการสรางสรรคแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมจากแนวทางเดิมๆหรือคิดขึ้นมา
ใหม 

ขั้นตอนท่ี 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น : นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
แตละกลุม โดยการต้ังคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน และ
ประเมินผลการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 4 ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยการแสดงความ
คิดเห็นของแตละกลุมท่ีนําเสนอในชั้นเรียน  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและความคิด
สรางสรรค ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู ดังกรอบแนวคิดการวิจัยตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

ความคิดสรางสรรค 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ขั้นตอนท่ี 1 Search : S การคนหา  
ขั้นตอนท่ี 2 Solve : S การแกปญหา  
ขั้นตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ  

ขั้นตอนท่ี 4 Share : S การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผลการเรียนรู 
เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
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คําถามการวิจัย 

 1. ผลการเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4           

ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 2. ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS อยูใน
ระดับใด  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 4 หองเรียน จํานวน 160 คน 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 มีจํานวน 1 หองเรียน จํานวน 41 คน 
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ซึ่งไดดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียน
เปนหนวยสุม 

 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
   2.2.1 ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
   2.2.2 ความคิดสรางสรรค 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยเปนเนื้อหาในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร 
วิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมลอมและการพัฒนา หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหนวยท่ี 6 เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยนืและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  

   ในการวิจัยครั้งน้ีใชเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 7 

สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน ระยะเวลา 14 คาบเรียน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ  

1. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนได
ศึกษาหาความรูโดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนเรียนรูการแกปญหาและออกแบบแนว
ทางการแกปญหาที่แปลกใหมไดอยางสรางสรรค ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 Search : 

S การคนหา ขั้นตอนท่ี 2 Solve : S การแกปญหา ขั้นตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ และ
ขั้นตอนท่ี 4 Share : S การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงทั้ง 4 ขั้นตอนจัดเปนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีใ่หนักเรียนคิดหาคําตอบการแกปญหาดวยตนเอง จนนําไปสูความคิดสรางสรรค  

2. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนความรู ความสามารถของนักเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ 

3. ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทํางานของสมองท่ีแสดงออกมาในความคิด
หลากหลายทิศทาง ไมซ้ําผูอ่ืน แปลกใหม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนเกิดการเชื่อมโยงเขาสูการสราง
ในองคประกอบ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ นําไปสู    
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สิ่งใหม โดยวัดจากพฤติกรรมท่ีออกมาในรูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแบบ
อัตนัยโดยอาศัยภาษา 1 ฉบับ จํานวน 6 ตอน วัดความคิดสรางสรรค 4 ดาน ประกอบดวย ความคิด
คลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) 

4. สิ่งแวดลอมและการพัฒนา หมายถึง วิชาเพ่ิมเติม รายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยใชหนวยการเรียนรูที่ 5 

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆ และหนวยที่ 6 เรื่อง การพัฒนาท่ียั่งยืนและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  

5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS ในดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชน
ที่รับ จากการใชเกณฑในการวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งวัดได
จากแบบวัดความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ เบสท (Best, 1986:195, อางถึงใน พวงรัตน 
ทวีรัตน, 2543 : 125) 

6. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 41 คน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูไดแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืนๆที่มีความคิดสรางสรรคไดตอไป 

2. นักเรียนไดรับการฝกทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ที่สามารถนําไปแกปญหาแปลกใหมใน
ชีวิตประจําวันไดอยางดี 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร : กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1 หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 สาระการเรียนรูวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

2. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2.1 ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2.3 หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

3. ความคิดสรางสรรค 
3.1 กรอบการคิด 

3.2 ความหมายความคิดสรางสรรค 
3.3 ความสําคัญความคิดสรางสรรค 
3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
3.5 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
3.6 กระบวนการคิดสรางสรรค 
3.7 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค 
3.8 การประเมินความคิดสรางสรรค 
3.9 การวัดความคิดสรางสรรค 
3.10 บรรยากาศที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
3.11 อุปสรรคของในการคิดสรางสรรค 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. หลักสูตรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร : กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

1.1 หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู
รวมกันอยางสันติสุข  

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

 

สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ
ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข  

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร  
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร  
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ  

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธ
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร  
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล 

ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา วิเคราะห 
สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 

การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

 

ระดับการศึกษา  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดระดับการศึกษาเปน 2 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) เปนชวงสุดทายของการศึกษา

ภาคบังคับ มุงเนนใหนักเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม        

มีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ) การศึกษาระดับนี้เนนการ
เพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
แตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ       

มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ  

 

การจัดเวลาเรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับ
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความ
พรอมและจุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของนักเรียน 

ดังนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค 

คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิตใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ 

1 หนวยกิต (นก.)  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค 

คิดน้าํหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิตใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ 

1 หนวยกิต (นก.) 
 

การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้  
ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและสอดคลอง

กับเกณฑการจบหลักสูตร  
สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือวิชาเลือกเสรี โดยพิจารณาให

สอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร  
กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่กําหนดไวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 

120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมงน้ัน เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ในสวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชาพ้ืนฐาน  

 

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนที ่
 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
จํานวนชั่วโมง/
สัปดาห/ภาคเรียน 

 

หนวยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

1 

 

2 

ส 31101 

ส 31102 

ส 31103 

ส 31104 

สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร 1 

สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร 2 

2 

1 

2 

1 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

1 

 

2 

ส 32101 

ส 32102 

ส 32103 

ส 32104 

สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร 3 

สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร 4 

2 

1 

2 

1 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 1 

2 

ส 33101 

ส 33102 

สังคมศึกษา 5 

สังคมศึกษา 6 

2 

2 

1.0 

1.0 

   ส
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ตารางที่ 4 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห/ 
ภาคเรียน 

 

หนวยกิต 

ส 30201 

ส 30202 

ส 30203 

ส 30204 

ส 30205 

ส 30221 

 

ส 30222 

 

ส 30223 

 

ส 30224 

ส 30225 

ส 30226 

ศาสนาเปรียบเทียบ (COMPARATIVE RELIGIONS)  

พระพุทธศาสนา 1 (BUDDHISM I)  

พระพุทธศาสนา 2 (BUDDHISM II)  

พระพุทธศาสนา 3 (BUDDHISM III)  

ศาสนาและปรัชญา (RELIGIONS AND PHILOSOPHY)  

การเมืองการปกครองของไทย 

(THAI POLITICS AND ADMINISTRATION)  

การปกครองทองถิ่นไทย  

(LOCAL ADMINISTRATION IN THAILAND )  

กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

(LAWS IN EVERYDAY LIFE)  

มนุษยกับสังคม (MAN AND SOCIETY)  

เหตุการณปจจุบัน (CURRENT EVENTS)  

ปญหาสังคม (SOCIAL PROBLEM)  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

1.0 

1.0 

ส 30227 

ส 30228 

ส 30241 

ส 30242 

ส 30243 

ส 30261 

 

ส 30262 

 

ส 30263 

ส 30264 

รูรอบครอบโลก 1 (INTEGRATION OF SOCIAL STUDIESI)  

รูรอบครอบโลก 2 INTEGRATION OF SOCIAL STUDIES II)  

เศรษฐกิจไทย (THAI ECONOMICS)  

เศรษฐศาสตรจุลภาค (MICRO ECONOMICS)  

เศรษฐศาสตรมหภาค (MACRO ECONOMICS)  

หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย  

(HISTORICAL EVIDENCE IN THAILAND)  

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย  

(HISTORICAL ARCHAEOLOGY IN THAILAND) 

ประวัติศาสตรสากล 1 (UNIVERSAL HISTORY I)  

ประวัติศาสตรสากล 2 (UNIVERSAL HISTORY I) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

1.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชาเพ่ิมเติม (ตอ) 

 

 

รหัสวิชา 
 

รายวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง/
สัปดาห/ 
ภาคเรียน 

 

หนวยกิต 

ส 30265 

 

ส 30281 

ส 30282 

ส 30283 

 

ส 30284 

ส 30285 

ส 30286 

ส 30287 

 

ส 30288 

 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  

(SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF THAILAND)  

ภูมิศาสตรกายภาพ (PHYSICAL GEOGRAPHY)  

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ (ECONOMIC GEOGRAPHY)  

ภูมิศาสตรการเกษตร  
(AGRICULTURAL GEOGRAPHY)  

ภูมิศาสตรการเมือง (POLITICAL GEOGRAPHY)  

ภูมิศาสตรเมือง (URBAN GEOGRAPHY)  

ภูมิศาสตรชนบท (RURAL GEOGRAPHY)  

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  
(ENVIRONMENT AND DEVELOPME)  

การสรางและการใชแผนที่  
(CARTOGRAPHY AND MAP UTILIZATION PLANNING)  

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1.0 

 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 สาระการเรียนรูรายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  
 

สาระการเรียนรูวิชาพ้ืนฐาน 
ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3, 4/4  

ชวงชั้นที่ 3 ปที่ 2      ภาคเรียนที่ 1 

เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห       40 คาบ / ภาคการศึกษา 
        1.0 หนวยกิต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม กับการดํารงชีวิตของมนุษยในดานความสัมพันธระหวางภาวะประชากร 

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิต การใชพลังงานจากธรรมชาติและพลังงานในรูปตาง ๆ แหลงพลังงาน  

ศึกษากรณีตัวอยางเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิเคราะหสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เสนอแนะแนวทางปองกันและการแกไขปญหา  

เพื่อใหเขาใจความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตเห็นแนวทางในการรวมมือกันแกไขปญหาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด  

ม.ฐ. ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลตอกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 2 วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก 

ตัวช้ีวัด 3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งไดรับจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีปตางๆ 

ตัวช้ีวัด 4  ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจากการประทําของมนุษยและหรือ
ธรรมชาติ 

 ม.ฐ. ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที ่1  วิเคราะหสถานการณและวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และโลก 

ตัวช้ีวัดที ่2 ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหาบทบาทขององคกรและการประสานความรวมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดที ่3  ระบุแนวทางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆของโลก 

ตัวช้ีวัดที ่4  อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 

ตัวช้ีวัดที ่5 มีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

รวม 8 ตัวชี้วัด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ประมวลการสอนรายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู จํานวน
คาบ 

 แนะนําและตกลงเร่ือง
การเรียนรู รายวิชา 
ส 30287 สิ่งแวดลอม
และการพัฒนาทําการ
ทดสอบกอนเรียน 

   ศึกษาประมวลแผนการจัดการเรียนการสอน และ
รวมกันปรับเพ่ิมเติมทําขอตกลงในการเรียนรู   
รายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
   ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

สื่อการเรียนรู 
1. ประมวลแผนการจัดการเรียนการสอน ส 30287 

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
2. แบบทดสอบกอนการเรียนรู  

2 

1 ความรูเบื้องตนเรื่อง
สิ่งแวดลอม 

1.1 ความหมายของ
สิ่งแวดลอม 

1.2 ประเภทและการ
จัดแบงสิ่งแวดลอม 

1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 สาเหตุของปญหา
สิ่งแวดลอม 

(ม 5.1/ตัวชี้วัดที่ 1) 

   อภิปรายความหมาย และจําแนกประเภทของ
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
   ชมวีดิทัศนปญหาสิ่งแวดลอมและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาสิ่งแวดลอม 

   จัดทําผังมโนทัศน “ผลกระทบของสิ่งแวดลอมของ
โลก/มนุษย/สิ่งมีชีวิต” 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารใบความรู เรื่อง ความรูเบื้องตนสิ่งแวดลอม 

2. วีดิทัศน เรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอม 

3. ผังมโนทัศนตัวอยางภาวะโลกรอน 

6 

2 ระบบนิเวศ 

2.1 ความหมายของ
ระบบนิเวศ 

2.2 องคประกอบและ
ประเภทของระบบนิเวศ 

2.3 ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

(ม 5.1/ตัวชี้วัดที่ 2,3,4) 

(ม 5.2/ตัวชี้วัดที่ 1) 

   ศึกษาแผนภูมิระบบนิเวศ แลวชวยกันสรุป
ความหมาย/องคประกอบ/ประเภทของระบบนิเวศ 

   ชมวีดิทัศนการเสียสมดุลในระบบนิเวศทวีป
แอฟริกา เนื่องมาจากภาวะโลกรอนแลววิเคราะห
ความหมาย ความสําคัญของสมดุลระบบนิเวศ 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารใบความรู เรื่อง ระบบนิเวศ 

2. สื่อวีดิทัศน เรื่อง ทวีปแอฟริกา 
3. ใบงานสํารวจระบบนิเวศในชุมชน  

6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ประมวลการสอนรายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู จํานวน
คาบ 

3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.1 ความหมายและ
องคประกอบของความ
หลากหลาย 

3.2 ความสําคัญของความ
หลากหลาย 

3.3 สาเหตุของการสูญเสีย
ความหลากหลาย 

(ม 5.1/ตัวชี้วัดที่ 2,3,4) 

   ชมวีดีทัศนความหลากหลายทางชีวภาพของ
เขตหนาว/อบอุน/รอน แลวชวยกันวิเคราะห
ความหมาย องคประกอบ ความสําคัญ ปจจัยใน
ความตาง และการสูญเสียความหลากหลาย 

   ทําสถิติพืช/สัตวในทองถิ่น และแสดงจํานวน 

(อดีต 50 ป) ปจจุบัน และประมาณการอีก 20 ป 
ขางหนา (งานกลุม 4 คน) 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารใบความรู เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

6 

 

4 ประชากรศึกษา 
4.1 ความหมายของประชากร 
4.2 ภาวะประชากรและ
คุณธรรมชีวิต 

4.3 จริยธรรมทางประชากร
และสิ่งแวดลอม 

4.4 ภาวะประชากรกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม 

(ม 5.1/ตัวชี้วัดที่ 2,3,4) 

   ศึกษาใบความรูลวงหนา แลวชมวีดีทัศนเรื่อง
ประชากรศึกษา และวิเคราะหเหตุผลท่ีทําให
สภาวะประชากรขอโลกเกิดความแตกตางกันจน
นําไปสูปญหา 
สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารใบความรู เรื่อง ประชากรศึกษา 
2. วีดีทัศน เรื่องประชากรศึกษา 

6 

5 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาวการณตางๆ 

   5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ปาไม สัตวปา ปะการัง แร
ธาตุ พลังงาน ดิน น้ํา) 
   5.2 มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

(เสียง ทัศนียภาพ อากาศ 

ขยะมูลฝอย สารเปนพิษ และ
ของเสียอันตราย) 

   ใชการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 Search : S การคนหา  
ขั้นตอนท่ี 2. Solve : S การแกปญหา 
ขั้นตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ  

ขั้นตอนท่ี 4 Share : S การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

สื่อการเรียนรู 
1. แบบฝกหัด เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาวการณตางๆ 

8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ประมวลการสอนรายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู จํานวน
คาบ 

 5.3 สภาวการณทางธรรมชาติ 

(อุทกภัย ดินโคลนถลม การกัด
เซาะชายฝง แผนดินไหว)  
 (ม 5.2/ตัวชี้วัดที่ 3,4,5) 

  

6 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

6.1 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน 

6.3 การบริโภคท่ียั่งยืน 

6.4 การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 

6.5 การนําของเสียกลับมาใช
ใหม 
6.6 การอนุรักษธรรมชาติและ
ศิลปกรรม 

6.7 ความรวมมือในการแกไข
ปญหาสังคม และพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิต 

(ม 5.2/ตัวชี้วัดที่ 3,4,5) 

   ใชการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 Search : S การคนหา  
ขั้นตอนท่ี 2. Solve : S การแกปญหา 
ขั้นตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ  

ขั้นตอนท่ี 4 Share : S การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 

สื่อการเรียนรู 
1. วีดีทัศน เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. ใบความรู เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

6 

  สอบปลายภาค 2 

  รวม 40 

 

สรุปตารางท่ี 5 จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการวิจัยคร้ังนี้ เนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนการสอนนํามาจาก 

วิชาเพ่ิมเติม ชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา หนวยการ
เรียนรูที่ 5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆ และหนวยท่ี 6 เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใชเวลารวม 14 คาบเรียน 
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2. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนามาจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยการสังเกต คนควา ทดลอง และนําไปใช
แกปญหา ที่เกิดขึ้นจริงได พรอมวางแนวทางท่ีแปลกใหมอยางสรางสรรคปองกันปญหาในอนาคต โดย
นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ทางดานครู
จะคอยใหคําแนะนําอยูหางๆ การที่นักเรียนไดเรียนรูโดยผานทางการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

นักเรียนไดเกิดความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคจากการออกแบบแนวทางในการแกปญหา 
ผานทางกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่พัฒนามาเปนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่สามารถใชไดทุก
ระดับการศึกษา ทุกรายวิชา ทุกสาระการเรียนรู ทั้งในลักษณะเด่ียวและลักษณะกลุม ขึ้นอยูกับ
สถานการณ ความเหมาะสม และความสามารถของนักเรียน 

 

2.1 ความเปนมาของการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบSSCS 

SSCS เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการสอนแกปญหาโดยการนํากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกต Chiappetta and Russell (1982: 85-93 cited in Pizzini, 

Shepardson and Abell,1989: 526) ไดกลาวโดยสรุปวา การสอนการแกปญหาดวยกระบวนการ
แกปญหานั้นนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูการแกปญหานั้นๆแลว นักเรียนยังไดเรียนรูการออกแบบ
กระบวนในการแกปญหาที่แปลกใหมอยางสรางสรรคดวย  

Dewey (Dewey, 1983 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 526) กลาววา 
การประยุกตกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาปรับใชกับการแกปญหา  โดยใชกลยุทธของการเรียน
แบบการแกปญหาทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา และกระบวนการแกปญหา 
Freundlich (1978: 19-22 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 526) กลาววา การ
เรียนรูการแกปญหาจะมีความหมาย ถารูจักการประยุกตใชความคิดทางวิทยาศาสตรกับปญหาตางๆ  

เพราะเปนการเชื่อมโยงกันระหวางความคิดทางวิทยาศาสตรกับขั้นตอนทางความคิดของนักเรียน 

ดังนั้น Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 523-532)    จึงไดพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนการแกปญหาโดยมีพ้ืนฐานมาจากการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และไดศึกษาคนควารายงาน
การวิจัยตางๆที่เก่ียวของ 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยไอโอวา อธิบายวาการสอนที่จัดการเรียนรู   
แบบ SSCS ไดรวมการสอนการแกปญหาในรูปแบบ CPS และรูปแบบ IDEAL ดวยกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. การสอนการแกปญหาโดยใชรูปแบบ CPS (Creative Problem Solving) (Parnes, 

1967 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 526) มีลําดับขั้นตอนในการแกปญหาแต
ละข้ัน ดังนี้ 

1.1 การคนหาขอเท็จจริง (fact-finding) 

1.2 การคนหาปญหา (problem-finding) 

1.3 การคนหาแนวความคิดในการแกปญหา (idea-finding) 

1.4 การคนหาแนวทางการแกปญหา (solution-finding) 

1.5 การคนหาแนวทางท่ีเปนที่ยอมรับ (acceptance-finding) 

2. การสอนการแกปญหาโดยใชรูปแบบ IDEAL (Identify: I, Define: D, Explore: E, Act: A 

and Look: L) (Bransford and Stein: 1984 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 

526) เปนรูปแบบการแกปญหาที่ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
2.1 การจําแนกแยกแยะปญหา (identifying the problem) 

2.2 การตีความหมายและการนําเสนอปญหา (defining and representing the problem) 

2.3 การคนหาวิธีการอ่ืนๆ (exploring alternative strategies) 

2.4 การนําวิธีการเหลานั้นมาปฏิบัติ (acting on the strategies) 

2.5 การมองยอนกลับและการประเมินผลกระทบในดานตางๆ (looking back and 

evaluting the effects) 

จากรูปแบบการแกปญหาทั้ง 2 รูปแบบ Pizzini, Shepardson and Abell มีความเห็นวา
นาจะปรับใหขั้นตอนในการแกปญหานั้นชัดเจนและเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการปรับใหเหลือเพียง 4 ขั้นตอน และใหชื่อวาการสอนการ
แกปญหาที่จัดการเรียนรูแบบSSCS (Search: S, Solve: S, Create: C and Share: S) (Pizzini, 

Shepardson and Abell,1989: 526) ซึ่งเปรียบเทียบการสอนการแกปญหาทั้ง 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบ CPS (Creative Problem Solving) รูปแบบ IDEAL (Identify, Define, Explore,Act and 

Look) และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS (Search, Solve, Create and Share) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธของการสอนการแกปญหาระหวางการจัดการเรียนรูแบบ SSCS รูปแบบ 

IDEAL และรูปแบบ CPS 

รูปแบบการแกปญหา แนวทาง 
(approaches) 

กระบวนการ 
(processes) SSCS IDEAL CPS 

การคนควา 
(Search: S) 

การแจกแจง 
(Identify: I) 

สถานการณ 
(Situation) 

ระลึกถึงและยอมรับ 

ปญหา โดยตั้งเปน 

คําถาม อะไร ใคร 
เมื่อไร ที่ไหน 

อยางไร 

ระดมความคิด 

สังเกตการณ 
วิเคราะห 

ทําความเขาใจ 

การวัดคา 
อธิบาย,บรรยาย 

 

  คนหาขอเท็จจริง 
(Fact Finding) 

คนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

มีอะไรท่ีจําเปนตอง 
ทราบอีกและจะหา
สิ่งนั้นไดจากท่ีไหน 

ตั้งคําถาม 

คนควาบทความ 

สอบถาม 

 การ
ตีความหมาย 

(Define: D) 

คนหาปญหา 
(Problem 

Finding) 

ทํารายการปญหา/ 
ความคิดเห็นจาก 

สถานการณในทาง
ไหนบางที่เราจะ

สามารถแกปญหาได 
ชึ้ใหเห็นถึงปญหา 

ระดมความคิด 

ตั้งสมมุติฐาน 

พยากรณ 
ประเมินคา 
ทดสอบ 

ตั้งคําถาม 

 

 การคนควา 
(Explore: E) 

คนหาความคิด 

(Idea Finding) 

แจงรายการของ
วิธีการที่จะแกปญหา 
หรือความคิดที่ใชใน 

การแกปญหา 

ระดมความคิด 

มุงเนน,เพงเล็ง 
สอบถาม 

เปรียบเทียบ 

รวบรวม 

วิเคราะห 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธของการสอนการแกปญหาระหวางการจัดการเรียนรูแบบ SSCS รูปแบบ 

IDEAL และรูปแบบ CPS (ตอ) 

รูปแบบการแกปญหา แนวทาง 
(approaches) 

กระบวนการ 
(processes) SSCS IDEAL CPS 

การแกปญหา 
(Solve: S) 

การปฏิบัติการ 
(Act: A) 

คนหาแนวทาง
การแกปญหา 
(Solution 

Finding) 

วางแผนวาจะทํา 
อยางไรปฏิบัติตาม

แผน 

การตัดสินใจ 

แปลความหมาย 

คิดริเริ่ม 

ออกแบบ 

ประยุกตใช 
การสังเคราะห 
การทดสอบ 

การแกไข 

 การเฝามองดู 
(Look: L) 

ยอมรับในสิ่งที่ 
คนพบ 

(Acceptance 

Finding) 

  

การสราง
คําตอบ 

(Create: C) 

  สรางกระบวนการ
หรือความคิดประเมิน

ตัวเองใน
กระบวนการตางๆ 

หรือประเมินคําตอบ
ที่ไดรับ 

การยอมรับ 

การลดทอนออก 

ปรับปรุงแกไข 

การปรับเปลี่ยน 

การทําใหสมบูรณ 
การสื่อสาร,การแสดงผล 

การประเมิน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

(Share: S) 

  สื่อสารกัน รวบรวม 

ความคิดเขาดวยกัน 

มีขอมูล ยอนกลับซ่ึง 
กันและกัน ประเมิน 

คําตอบหรือแนวทาง 

การบอกกลาว 
ใหทราบ การแสดงผล 

การรายงานผล 

การพูดคุยกัน 

   แกไขเชื่อมโยงการ
คนควาในสิ่งที่เปนไป
ไดไป สูการตั้งคําถาม 

การตั้งคําถาม 

การทบทวน 

การแกไข 
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จากตารางที่ 6 จะเห็นวา การสอนการแกปญหาที่จัดการเรียนรูแบบSSCS นั้นไดครอบคลุม
การสอนการแกปญหาในรูปแบบ IDEAL (Identify, Define, Explore, Act and Look) และรูปแบบ 

CPS (Creative Problem Solving) โดยในขั้น Search ของการสอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCSนั้น
จะรวมขั้นการแจกแจง (Identify: I) การตีความหมาย (Define: D) และการคนควา (Explore: E) 

ของการสอนรูปแบบ IDEAL และยังรวมสถานการณ (Situation) การคนหา ขอเท็จจริง (Fact 

finding) การคนหาปญหา (Problem finding) และการคนหาความคิด (Idea Finding) ของการสอน
รูปแบบ CPS เขาไวดวยกัน ขั้นที่ 2 ของการสอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCSนั้นคือ Solve ในขั้น 

Solve นี้ไดรวมการปฎิบัติการ (Act: A) และการเฝามองดู (Look: L) ของการสอนรูปแบบ IDEAL 

และยังรวมการคนหาแนวทางการแกปญหา (Solution Finding) และ การยอมรับในสิ่งท่ีคนพบ 

(Acceptance Finding) ของการสอนรูปแบบ CPS และนอกจากนี้ 
การสอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ยังเพ่ิมขั้น Create และขั้น Share ซึ่งการสอนใน 

รูปแบบ IDEAL และรูปแบบ CPS ไมมี 2 ขั้นนี้ ซึ่งในการสอน 2 ขั้นนี้ เปนขั้นที่นับวามีความสําคัญไม
นอย เพราะจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดที่เปนระบบ กลาที่จะแสดงความคิดเห็น คิดแกปญหา
แปลกใหม เกิดการคิดอยางสรางสรรค และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  

จากความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

เปนการประยุกตกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการแกปญหามาใช โดยไดรวมการสอนแกปญหา 
CPS และรูปแบบ IDEAL และปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดย
เพ่ิมข้ันที่ 3 คือ Create และขั้นที่ 4 คือ Share เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดที่เปนระบบ 

กลาที่จะแสดงความคิดเห็น คิดแกปญหาแปลกใหม เกิดการคิดอยางสรางสรรค และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

สรุป จากข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบดวย  

ขั้นตอนท่ี 1 Search หมายถึงการคนควาปญหา ซึ่งประกอบดวยการระดมสมอง เพ่ือใหเกิด
การแยกแยะปญหาตาง ๆ ชวยใหนักเรียนในดานการมองเหน็ความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ โดยอาจ
ไดจากการต้ังคําถามครู อานจากบทความในวารสารหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดจากการสํารวจ หรือ
งานวิจัยตามตําราตาง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 2 Solve หมายถึง การแกปญหา หรือการหาคําตอบของปญหาที่เราตองการในข้ัน
นี้ตองวางแผนการแกปญหา รวมไปถึงการวางแผนใชเครื่องมือในการแกปญหาดวยตนเอง ถาพบ
ปญหาอีกสามารถท่ีจะกลับไปข้ันตอนที ่1 ได  

ขั้นตอนที่ 3 Create หมายถึง การนําเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหา หรือหาคําตอบท่ีไดมา
จัดกระทําใหอยูในรูปของคําตอบสามารถอธิบายใหเขาใจงาย ถาพบปญหาเพ่ิมเติม อาจกลับไป
ขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือคนหาแนวทางแกปญหาใหมอีกครั้ง  
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ขั้นตอนท่ี 4 Share หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบท่ีได ทั้งของ
ตนเองและผูอ่ืน โดยนําการแสดงความคิดเห็นไปปรับแกใหสมบูรณมากขึ้น สามารถสรุปแผนภาพที่ 1 

มีดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 วัฏจักรการแกปญหาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

ที่มา : John Wiley and Sons. A rationale for and the Development of a problem solving 

model of instruction in Science Education : Science Education Vol.73 No. 1-6. 1989 

 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหเกี่ยวกับความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS สรุปไดวาเปนรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาเพ่ือการสอนแกปญหาโดยผานทางกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใหนักเรียนออกแบบแนวทางแกปญหาอยางสรางสรรค ผานทางกระบวนการ 4 

ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 Search ขั้นตอนท่ี 2 Solve ขั้นตอนที่ 3 Create และขั้นตอนท่ี 4 

Share  
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(การคนหา) 

Fact     finding 

(การคนหาขอเท็จจริง) 

Skill       Learning 

(ทักษะการเรียนรู) 
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(การจัดกระทําคําตอบใหงาย) 
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(การแกปญหา) 
Share 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบSSCS 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS พัฒนาขึ้นมาจากสมมุติฐานท่ีวา นักเรียนเรียนรูการใชทักษะ
การแกปญหาไดสมบูรณที่สุดโดยผานประสบการณการแกปญหา และในการท่ีจะแกปญหาใหสําเร็จ
นั้นจะตองมีองคประกอบในดานทักษะการคิดที่ไดรับจากประสบการณการแกปญหา พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร Butts (1984: 21-27 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 525)  

Presseison (1985: 34-48 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 526) กลาว
วา ทักษะทางความคิดมีความจําเปนสําหรับการแกปญหา คือ ทักษะในการจัดระบบขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริง การตัดสินใจวาขอมูลที่มีความจําเปนอะไรบางท่ีตองหาเพ่ิมเติม สรุปหรือแนะนําทางเลือก
ของวิธีการแกปญหาและทําการทดสอบทางเลือกเหลานั้น พยายามบูรณาการขอมูลใหอยูในระดับที่
สามารถอธิบายใหเขาใจไดมากที่สุด ขจัดความขัดแยงตางๆออกไปใหหมด และตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีการแกปญหาที่เลือกเพ่ือใชดําเนินการตอไป  

Sternberg (1985 cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 525-526) ไดแยก
กลุมทักษะทางความคิดสําหรับใชในการแกปญหาเปน 3 กลุม คือ 

1. สวนที่เปนสวนประกอบสวนเกิน (Metacomponents) คือ สวนท่ีใชในการวางแผน 

สังเกต ควบคุม และ ประเมินผล ในสวนนี้จะประกอบไปดวย การจําแนกหรือการทําความเขาใจ
ปญหา กําหนดปญหา ตัดสินใจกระบวนที่ใชในการแกปญหา จัดสรรระยะเวลาและเคร่ืองมือที่ใช 
ควบคุมดูและวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกับปญหา นําขอมูลท่ีใชในการแกปญหานํากลับมาใชให
เกิดประโยชน และจัดรูปแบบแสดงใหเห็นความคิดในการแกปญหา 

2. สวนที่เปนสวนดําเนินการ (Performance Components) คือ สวนท่ีใชในการปฏิบัติกับ
สวนประกอบสวนเกินและนําขอมูลมาประเมินคาตอไป และมีความแตกตางกันไปตามความชํานาญ
ของแตละบุคคล โดยทั่วไปสวนที่เปนสวนดําเนินการที่ใชในการปฏิบัติ ประกอบดวย เหตุผลอุปนัย 

เหตุผลนิรนัย ชองวางในการมองเห็น และการคาดการณขั้นตอนในการแกปญหา 
3. สวนท่ีไดมาซึ่งความรู (Knowledge Acquisition Components) เปนกระบวนการนํา

ความรูที่มีอยูหรือการปฏิบัติมาใชในการเรียนรู โดยเลือกใชสัญลักษณ เลือกสิ่งตางๆท่ีเหมาะสม
รวมเขาดวยกัน และเลือกวิธีการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดซึ่งทักษะความรู เลือกรูปแบบในการตรวจสอบ
ขอมูล มารวมกลุมและจัดการเก่ียวกับขอมูลและเปรียบเทียบเลือกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความรูที่มีอยู
และขอมูลใหมที่เกิดขึ้น 

นอกจากน้ี Sternberg (1986: 41-78) ยังไดเสนอกระบวนการคิดที่นําไปสูการแกปญหาตาม
ทฤษฏีการประมวลผลขอมูลไว 6 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที ่1 การนิยามธรรมชาติของปญหา เปนการทบทวนปญหาเพ่ือทําความเขาใจ ตอจากน้ัน
เปนการตั้งเปาหมาย และนิยามปญหา เพ่ือจะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 
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ขั้นที่ 2 การเลือกองคประกอบ หรือขั้นตอนท่ีจะใชในการแกปญหา เปนการกําหนดขั้นตอน
ใหแตละข้ันตอนมีขนาดท่ีเหมาะสม ไมกวางเกินไป หรือไมแคบเกินไป ขั้นแรกควรเปนขั้นตอนท่ีงายไว
กอน เพ่ือเปนการเริ่มตนที่ดี กอนจะกําหนดขั้นตอนตอๆไป ควรพิจารณารายละเอียดแตละขั้นตอนให
ถี่ถวนกอน 

ขั้นที่ 3 การเลือกกลวิธีในการจัดลําดับองคประกอบในการแกปญหา ตองแนใจวามีการ
พิจารณาปญหาอยางทั่วถึงแลว ไมดวนสรุปในส่ิงที่เกิดขึ้น เพราะอาจเกิดการผิดพลาดไดตองแนใจวา
การเรียงลําดับขั้นตอนเปนไปตามลักษณะธรรมชาติ หรือหลักเหตุผลที่นําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

ขั้นที่ 4 การเลือกตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับขอมูลของปญหา ซึ่งตองทราบรูปแบบ
ความสามารถของตน ใชตัวแทนทางความคิดในรูปแบบตางๆ จากความสามารถท่ีตนมีอยู ตลอดจนใช
ตัวแทนจากภายนอกมาเพ่ิมเติม 

ขั้นที่ 5 การกําหนดแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชน จะตองมีการทุมเทเวลาใหกับการวางแผน
อยางรอบคอบ ใชความรูที่มีอยูอยางเต็มที่ในการวางแผน และการกําหนดแหลงขอมูลที่จะนํามาใช
ประโยชน มีความยืดหยุนในการเปล่ียนแปลงแผนและแหลงขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ
ในการแกปญหา และแสวงหาแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแหลงใหมๆ อยูเสมอ 

ขั้นที ่6 การตรวจสอบวิธีการแกปญหาวาเปนวิธีที่นําไปสูเปาหมายที่วางไวหรือไม 
ในทฤษฎีการประมวลผลขอมูลนี้ การแกปญหาไดเนนกระบวนการท่ีสําคัญ 2 ประการ 

(Greeno, 1980: 1980B: Simon, 1981: 365-375 cited in Pizzini, Shepardson and 

Abell,1989: 526) ดังนี้ 
1. การสรางตัวแทนของปญหา (Problem representation) ผูแกปญหาพยายาม

ทําความเขาใจปญหา โดยเชื่อมโยงปญหากับความรูเดิมท่ีมีอยู และสรางเปนตัวแทนของปญหาขึ้นใน
รูปแบบตางๆ 

2. กระบวนการแกปญหา (Solution process) เปนการคนหาขอบขายของปญหา 
(problem space) ซึ่งเปนการใชความเขาใจ รวมไปถึงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งที่
กําหนดมาใหในปญหานั้นๆ และการสรางรูปแบบการแกปญหาข้ึน 

ตามที่กลาวมาขางตน กระบวนการคิดแกปญหาตามทฤษฎีการประมวลผลขอมูล
อาจสรุปเปนขั้นตอนไดดังน้ี (ทองหลอ วงษอินทร, 2537: 36) 

1. การสรางตัวแทนปญหา อาจใชการสรางสัญลักษณ วาดรูป ทําแผนผัง หรือ
แผนภูม ิเพ่ือทําใหเขาใจปญหาไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. การคิดวิธีการแกปญหา เปนการรวบรวมวิธีการตางๆท่ีเกี่ยวของกับปญหาเพ่ือ
นําไปสูคําตอบ รวมไปถึงการวางแผน และจัดลําดับขั้นตอนในการดําเนินการแกปญหา 

3. การลงมือแกปญหา เปนการปฏิบัติตามแผน และข้ันตอนที่กําหนดไว 
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4. การประเมินผลการดําเนินการแกปญหา วามุงไปสูคําตอบหรือเปาหมายท่ีวางไว
หรือไม ถาไมอาจทบทวนวิธีการคิดตั้งแตตนใหม วาผิดพลาดหรือบกพรองในจุดใด เพ่ือจะไดปรับปรุง
กระบวนการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวทําใหมองเห็นแนวทางและ
ขั้นตอนท่ีจะนําไปใชสอนการแกปญหา  

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS สรุปไดวา ทักษะทางความคิดมีความจําเปนในการแกปญหา เพราะใชในการจัดระบบ
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ตัดสินใจขอมูลเพ่ิมเติม หาทางเลือก และตรวจสอบพบความถูกตองของ
เนื้อหา 
 

2.3 หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

หลักการจัดการเรียนรูแบบSSCS (Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 528-529) มีดังนี ้
1. ครจูะตองใหความชวยเหลือในทุกขั้นตอนในการสอนการแกปญหา 
2. ครูจะตองชวยเหลือนักเรียนในการพัฒนากลยุทธที่ใชในการรับและดําเนินการกับขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ครจูะตองช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาดในการแกปญหาของนักเรียนในข้ันตอนท่ีนักเรียนทําการ
แกปญหาผิดพลาด 

4. ครจูะตองแสดงใหนักเรียนเห็นวานักเรียนมีสมมุติฐานที่เพียงพอในการแกปญหาหรือไม 
5. ครจูะตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดอยางเต็มความสามารถ  

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหเกี่ยวกับหลักการในการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

สรุปไดวา ครจูะเปนผูที่คอยใหความชวยเหลือในทุกขั้นตอน ชี้ขอผิดพลาด และเสนอแนวทาง โดยให
นักเรียนไดแสดงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางเต็มที่ทุกขั้นตอนตั้งแตขั้นเริ่มแรก
จนกระท่ังการนําเสนอผลงาน 

 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบSSCS  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จัดการเรียนรูแบบSSCS เปนกระบวนการท่ีเนนการ

แกปญหาอยางสรางสรรคโดยผานทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 528-529) 

ขั้นตอนท่ี 1 Search : S หมายถึงการคนควาปญหา ซึ่งประกอบดวยการระดมสมอง เพ่ือให
เกิดการแยกแยะปญหาตาง ๆ ชวยใหนักเรียนในดานการมองเห็นความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ที่มี
อยูในปญหานั้น นักเรียนจะตองอธิบาย และใหขอบเขตของปญหา ดวยคําอธิบายจากความเขาใจของ
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นักเรียนเอง โดยตองหาขอมูลเพ่ิมเติม โดยอาจไดจากการต้ังคําถามครู อานจากบทความในวารสาร
หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดจากการสํารวจ หรืองานวิจัยตามตําราตาง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 2 Solve : S หมายถึง การแกปญหา หรือการหาคําตอบของปญหาที่เราตองการ
ในขั้นน้ีตองวางแผนการแกปญหา รวมไปถึงการวางแผนใชเครื่องมือในการแกปญหาดวยตนเองเพ่ือ
หาคําตอบของปญหาขณะท่ีนักเรียนกําลังดําเนินการแกปญหาถาพบปญหาอีกสามารถท่ีจะกลับไป
ขั้นตอนท่ี 1 ได หรือนักเรียนอาจปรับปรุงแผนการของตนที่วางไวโดยการประยุกตเอาวิธีตาง ๆ มาใช 

ขั้นตอนท่ี 3 Create : C หมายถึง การนําเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหา หรือหาคําตอบท่ี
ไดมาจัดกระทําใหอยูในรูปของคําตอบสามารถอธิบายใหเขาใจงาย โดยอาจทําไดดวยการใชภาษาท่ี
งายสละสลวย มาขยายความหรือตัดทอนคําตอบที่ไดใหอยูในรูปของคําตอบท่ีสามารถอธิบายหรือ
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 

ขั้นตอนท่ี 4 Share : S หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบท่ีได ทั้ง
ของตนเองและผูอ่ืนโดยคําตอบท่ีเกิดขึ้นอาจจะไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับก็ไดคําตอบท่ีไดรับการ
ยอมรับน้ันอาจทําใหเกิดปญหาไดเมื่อพบวา มีเหตุผลที่ผิดพลาดในการวางแผนการแกปญหาของ
นักเรียน โดยที่คนอ่ืนชวยประเมิน  

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอนําเสนอในรูปตารางกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS มีดังนี ้
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ตารางที ่7 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ขั้นตอน แนวทาง 
(approaches) 

กระบวนการ 
(processes) 

1. การคนหา (Search: S) นึกถึงปญหาโดยใชคําถาม อะไร ใคร 
เมื่อไร ที่ไหน อยางไร 

การระดมสมอง 
การสังเกต 

การวิเคราะห 
การจําแนกแยกแยะ 
การบรรยาย, อธิบาย 

 หาขอมูลเพิ่มเติม โดยการตั้งคําถามวา
อะไรเปนสิ่งท่ีจําเปนตองรูและจะคนหา

สิ่งเหลานั้นไดจากท่ีไหน 

การตั้งคําถาม 

การคนหาจากวรรณกรรมที ่
เกี่ยวของ,การสืบเสาะหา 

 แยกประเด็นของปญหาและความคิด
จากสถานการณ เชน มีทางใดบางที่
สามารถแกปญหาได หรือ ขั้นตอนใน

การแกปญหา 
และมีทางใดบางที่เราควรเลือกทํา 

การระดมสมอง 
การตั้งสมมุติฐาน 

การคาดคะเน 

การประเมิน 

การทดสอบ 

การตั้งคําถาม 

 เขียนวิธีการหรือแนวความคิดที่จะใชใน
การแกปญหา 

การระดมสมอง 
การหาจุดสําคญั 

การเปรยีบเทียบ 

การแยกแยะ, การวิเคราะห 
2. การแกปญหา (Solve: S) วางแผนการแกปญหา 

วางแผนการใชเครื่องมือ 

การตัดสินใจ,การนยิาม 

การออกแบบ,การประยุกต 
การสังเคราะห,การทดสอบ 

การพิสูจน 
3. การสรางคําตอบ  (Create: C) การจัดกระทํากับขอมูล หรือแนวคิด 

การประเมินกระบวนการแกปญหาดวย
ตนเอง 

การยอมรับ,การปฏิเสธ 
การเปลีย่นแปลง, การปรับปรุง 
การทําใหสมบรูณ, การสื่อสาร 
การแสดงผล, การประเมินผล 

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

(Share: S) 

การสื่อสารและการปฏิสมัพันธ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การใหขอมูลยอนกลับ 

การประเมินผลการแกปญหา 

การแสดงผล, การรายงานผล 

การใหคําบรรยาย 

การตั้งคําถาม,การอางอิง 
การปรับปรุง 
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จากตารางที่ 7 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS นั้น นักเรียนจะไดเรียนรูดวยตัวเองมากที่สุด 

สภาพแวดลอมในการเรียนจะเปลี่ยนไปจากที่ครเูปนศูนยกลางมาเปนนักเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งจะทํา
ใหการคิดสรางสรรคในหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสงผลให
ครแูละนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดเรียนรูวิธีการที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS นั้น บทบาทของครูก็จะเปล่ียนไปหนาที่ของครูจะเปนเพียงผูให
ความชวยเหลือในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดการเรียนรูแบบ SSCS Pizzini et al 

(Pizzini et al,1989: 527-529) ไดใหบทบาทของครูในขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 

ตารางที ่8 พฤติกรรมของครใูนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

การคนหา การแกปญหา การสราง 
วิธีการหาคําตอบ 

การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

ชวยนักเรียนในการ 
แยกแยะประเด็นของ

ปญหา 

ชวยนักเรียนในการแยก 

ประเด็นการแกปญหา 
ชวยนักเรียนในการ
แยะแยะวิธีการ
แกปญหา 

ตั้งคําถามหรือชวยให 
นักเรียนแยกแยะวิธีการ

แกปญหา 
 ชี้ประเด็นที่ผิดในความคิด

ของนักเรียน 

  

 กระตุนใหนักเรียนคิด
แกปญหาในความเปนไป
ไดทางอ่ืนหลายๆทาง 

กระตุนใหนักเรียน
เลือกวิธีการที่ถูกตอง 

 

 แยกนักเรียนที่มีความ 

คิดและไมมีความคิดใน 

การแกปญหาออกจากกัน 

  

 ชวยนักเรียนใหเชื่อมโยง
ประสบการณเพ่ือใหเกิด
ความคิดของเขาเอง 

ชวยนักเรียนให
เชื่อมโยงประสบการณ
เพ่ือใหเกิดความคิด

ของเขาเอง 

 

ไมตัดสินใจเร็วเกินไป ไมตัดสินใจเร็วเกินไป ไมตัดสินใจเร็วเกินไป ไมตัดสินใจเร็วเกินไป 

 พิจารณาเหตุผลที่
นักเรียนใชในการออก 

แบบวิธีการแกปญหาและ
การตรวจสอบ 
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ตารางที ่8 พฤติกรรมของครใูนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS (ตอ) 
 

การคนหา การแกปญหา การสราง 
วิธีการหาคําตอบ 

การแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

 ใหนักเรียนทําสิ่งที่ได
จากขอมูลใหอยูในรูปที่
สามารถนําไปใชได

สะดวก 

ใหนักเรียนทําสิ่งที่ได
จากขอมูลใหอยูในรูปที่

เขาใจงาย 

ใหนักเรียนทําสิ่งที่ได
จากขอมูลใหอยูในรูปที่
เขาใจงายและสามารถ
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได

งายดวย 

 ชวยแนะนักเรียนใน
การ 

แกปญหาในแตละ
ขั้นตอนการแกปญหาที่ 
คิดข้ึนเองของเขา 

  

ไมควรใชอิทธิพลจาก 

ความคิดของนักเรียน
คนใดคนหนึ่งตัดสิน 

ระบุอธิบายหรือ
แกปญหา 

ไมควรใชอิทธิพลจาก
ความคิดของนักเรียน
คนใดคนหนึ่งตัดสิน
ระบุ อธิบายหรือ

แกปญหา 

ไมควรใชอิทธิพลจาก
ความคิดของนักเรียน
คนใดคนหนึ่งตัดสิน 

ระบุ อธิบายหรือ
แกปญหา 

ไมควรใชอิทธิพลจาก 

ความคิดของนักเรียน
คนใดคนหนึ่งตัดสิน 

ระบุอธิบายหรือ
แกปญหา 

 

จากตารางท่ี 8 จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางนักเรียนจะตองแยกแยะประเด็นของปญหาและหาขอมูลที่ชวยสงเสริมใหเกิดแนวทางใน
การสรางสรรคการแกปญหา โดยครูเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางและนักเรียนจะตองเชื่อมโยงขอมูลใหม
ที่ไดรับและขอมูลเดิมจากประสบการณในลักษณะท่ีคลายกันที่ผานมาแลวในความคิดเพ่ือหารูปแบบ
ในการแกปญหาหรือรังสรรคแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ นอกจากนี้ในการสอนแตละขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS นักเรียนสามารถคนหาวิธีการที่หลากหลายวิธี อาจเกิดจากการนําวิธีที่
หลากหลายมาสรางข้ึนใหม หรือ สรางวิธีใหมข้ึนมา เกิดการคิดสรางสรรคไดตลอดเวลา โดยครูจะเปน
ผูชวยนักเรียนไมใชผูบอกนักเรียน 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูแบบSSCS สรุปไดวาการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนกระบวนการที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 

ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 Search : S การคนหา : นักเรียนรวมกัน สังเกต คนควา แยกแยะ 
วิเคราะห ระดมสมอง คนหาปญหาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา 

   ส
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ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา : นักเรียนรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการแกปญหา และ
พิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปขั้นตอนที่ 1 หรือ ปรับปรุง
แผนการตนเอง ขั้นตอนที่ 3 Create: C การสรางคําตอบ : นักเรียนรวมกันจัดกระทํา สราง 
กระบวนการแกปญหาหรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ี
เขาใจงาย สรางสรรคคําตอบแปลกใหม และคําตอบที่แตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ  ขั้นตอน   

ที่ 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น : นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแตละกลุม โดย
การตั้งคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน และประเมินผลการ
แกปญหา 
 

สรุป 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหและนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของ 
Pizzini, Shepardson and Abell เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนไดศึกษาหาความรูโดยผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
นักเรียนเรียนรูการแกปญหาและออกแบบแนวทางการแกปญหาที่แปลกใหมไดอยางสรางสรรค โดยมี
การปรับปรุงรายละเอียดของภายในข้ันตอนในแตละข้ันตอน ซึ่งม ี4 ขั้นตอน ประกอบดวย  

ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา  : นักเรียนระดมสมอง สังเกต คนควา แยกแยะ วิเคราะห 
คนหาปญหาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา  

ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา  : นักเรียนรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการ
แกปญหา และพิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปขั้นตอนที่ 1 

หรือ ปรับปรุงแผนการตนเอง  
ขั้นตอนท่ี 3 Create: C การสรางคําตอบ  : นักเรียนจัดกระทํา สราง กระบวนการแกปญหา

หรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ีเขาใจงาย สรางสรรค
คําตอบแปลกใหม และคําตอบท่ีแตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ  

ขั้นตอนท่ี 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น : นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
แตละกลุม โดยการต้ังคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน และ
ประเมินผลการแกปญหา  
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3. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

 ความคิดสรางสรรค เปนความคิดท่ีหลากหลายทิศทาง ในการคิดคนสิ่งแปลกใหม สิ่งใหม ที่มี
ประโยชนและคุณคาตอสังคมและประเทศชาติ ไปสูการคิดแกปญหาไดสําเร็จ โดยมีการนํา
กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาศึกษา โดยเปนการใชเหตุผล ซึ่งมนุษยจะอยูในสังคมไดนั้น
ตองเกิดการปรับตัวและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการเจริญกาวหนาของการสรางสรรค
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สรางความสุขของมนุษย จนเกิดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นํามาซึ่งปญหาที่ตองแกไขอยางสรางสรรค ใหทันตอการพัฒนาที่รวดเร็ว 
 

3.1 กรอบความคิดของการคิด 

 ตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของ ทิศนา แขมณี และคณะ (2540 : 16-

17)  ไดแบงประเภทของการคิดเปน 3 กลุมใหญ คือ 

 กลุมที่ 1 ทักษะการคิด หรือทักษะการคิดพ้ืนฐานท่ีมีการคิดขั้นตอนไมซับซอน เปนทักษะ
พ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงหรือระดับสูงท่ีมีขั้นตอนซับซอน แสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรมท่ี
ตองใชความคิด แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

  1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

1.1 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดของ
ผูอ่ืนเขามาเพ่ือรับรู ตีความแลวจดจํา และเมื่อตองการท่ีจะระลึกเพ่ือนํามาเรียบเรียงและถายทอด
ความคิดของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลความคิดในรูปของภาษาตางๆ ทั้งที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ 
ดนตรี ฯลฯ เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการทําใหกระจาง เปนตน 

1.2 ทักษะการคิดเปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไป หมายถึง ทักษะการคิดท่ัวไป 

หมายถึงทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการ
สาํรวจ ทักษะการจําแนก ทักษะการเปรียบเทียบ เปนตน 

  2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน หมายถึง  ทักษะการคิดที่มี
ขั้นตอนหลายข้ันตอน และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะที่เปนแกนหลายๆ ทักษะใน
แตละขั้น เชน ทักษะการสรุปความ ทักษะการใชคําจํากัดความ ทักษะการวิเคราะห ทักษะการ
ผสมผสานขอมูล ทักษะการจัดระบบความคิด ทักษะการสรางองคความรูใหม ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

 กลุมที่ 2 ลักษณะการคิด หรือการชั้นกลาง/ระดับกลาง มีขั้นตอนในการคิดซับซอนมากกวา
การคิดในกลุมที่ 1 การคิดในกลุมนี้เปนพ้ืนฐานการคิดระดับสูง ซึ่งลักษณะการคิดแตละลักษณะตอง
อาศัยทกัษะการคิดขั้นพ้ืนฐานมากบาง – นอยบางในการคิด แบงเปน 2 กลุม คือ 

  1. ลักษณะการคิดทั่วไปที่จําเปน ไดแก การคิดคลอง การคิดละเอียด การคิด
หลากหลาย การคิดชัดเจน 
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  2. ลักษณะการคิดที่เปนแกนสําคัญ ไดแก การคิดถูกทาง การคิดไกล การคิดกวาง 
การคิดอยางมีเหตุผล การคิดลึกซึ้ง 
 กลุมที่ 3 กระบวนการคิด หรือการคิดระดับสูง มีขั้นตอนในการคิดซับซอนและตองอาศัย
ทักษะการคิดและลักษณะการคิดท่ีเปนพ้ืนฐานในการคิด ไดแก กระบวนการคิดสรางสรรค 
กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการคิดตัดสินใจ และกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบความคิดสรางสรรค สรุปไดวา กรอบความคิด
สรางสรรค ประกอบดวย 3 กลุมใหญๆ ประกอบดวย ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการ
คิด ซึ่งความคิดสรางสรรคเปนการคิดข้ันสูงที่มีการคิดที่ซับซอนโดยเปนพื้นฐานในการคิดรูปแบบตางๆ 
 

3.2 ความหมายความคิดสรางสรรค 
การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนการคิดอยางหน่ึงของสมองมนุษย อยูในตัวของ

ทุกคนอาจจะมีมากหรือนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งไดมีการศึกษากันอยางกวางขวาง และมี
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของความสามารถในการคิดสรางสรรคไวหลายทัศนะ
ดังตอไปน้ี 

Torrance (1962 : 16) ไดใหความหมายของการคิดสรางสรรควาเปนความสามารถของ
บุคคล ในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือสิ่งแปลกใหม ๆ ที่ไมรูจักมากอน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ อาจจะ
เกิดจากการรวบรวมเอาความรูตาง ๆ ที่ไดจากประสบการณแลวรวบรวมความคิดเปนสมมุติฐาน และ
ทําการทดสอบสมมติฐานแลวรายงานผลที่ไดรับจากการคนพบ 

Guilford (1967 : 115) ไดใหความหมายวา ความสามารถในการคิดสรางสรรค เปนความคิด
อเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกลลักษณะ
ความคิดเชนนี้ จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งการคิดหาวิธีการแกปญหาใหสําเร็จดวย 

ความคิดอเนกนัยนี้ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลองในการคิด (Fluency) ความ
ยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดละออ (Elaboration) 

กรมวิชาการ (2534 : 2) ใหความหมายการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิดใหมตอเนื่องกันไป 

และความสามารถในการคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุนและ
ความคิดท่ีเปนของตนเองโดยเฉพาะ หรือความคิดริเริ่ม 

อารี พันธมณี (2537 : 9) ไดใหความหมายของการคิดสรางสรรค วาเปนกระบวนการทาง
สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสูการคิดคนพบ สิ่งแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตง 
จากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งรวมถึงการประดิษฐคิดคนพบสิ่งตาง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิด ทฤษฎี หลักการไดสําเร็จ ความสามารถในการคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดนี้มิใชเพียงแตคิด
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ในสิ่งที่เปนไปได หรือสิ่งที่เปนเหตุเปนผลเพียงอยางเดียวเทานั้นหากแตความพยายามที่จะสราง
ความคิดฝน หรือจินตนาการใหเปนไปได หรือที่เรียกวาเปนจินตนาการประยุกตนั่นเอง จึงทําให
เกิดผลงานจากความสามารถในการคิดสรางสรรคขึ้น 

ศศิธร เวียงอินทร (2547 : 99-102) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองในการแสดงของความคิดหลายแงหลายมุม และหลายทิศทาง คิดไดกวางไกลอันจะนําไปสู
สิ่งประดิษฐแปลก ๆ ใหม ๆ หรือคิดปรับปรุงดัดแปลงสิ่งของที่มีอยูเดิมใหมีรูปแบบใหมไมซ้ํากับผูอ่ืน 

ลักขณา สริวัฒน (2549 : 137) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถทาง
สมองของบุคคลที่ประกอบดวยความคิดคลอง คิดยืดหยุน คิดละเอียดลออ และคิดริเริ่ม  ผสมผสาน
กันจนเกิดเปนการคิดไดหลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เปนการคิดท่ีทําให
เกิดสิ่งใหมๆหรือเปนการดัดแปลงปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม หรือ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆที่ไมซ้ําของเดิมและเปนการคิดที่ไมซ้ํากับผูอ่ืน 

อุษณีย อนุรุทรวงศ (2555 : 161) กลาววา ความคิดสรางสรรค หรือความสรางสรรค คือ 

กระบวนการทางความคิดที่มีจุดเร่ิมตนจากการมองเห็นประเด็นของปญหา หรือสิ่ งท่ียังเปนชองวางที่
ทําใหเกิดการแกปญหาในรูปแบบใหม หรือความคิดใหมๆที่เปนประโยชน เหมาะสม และสามารถ
ใชไดจริง จากการใชกลยุทธทางความคิดที่หลากหลายทั้งการวิเคราะหประเด็น การนําเอาความรูที่มี
อยูมาเชื่อมโยงการใชจินตนาการ การมองหาชองทางที่แตกตางจนสามารถตอบโจทยที่ตั้งใจไวได 

วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 8) กลาววา ทักษะในการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถใน
การใชแนวคิดในการแกปญหาไดอยางหลากหลาย การคิดสิ่งแปลกใหม เรื่องแปลกใหม การฝกปฏิบัติ
เพ่ือสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคคือ การแสดงความคิดเห็นตอกรณีปญหาการออกแบบผลงาน 

ผลผลิต การนําทฤษฎีไปใชในการตัดสินใจ การนําเสนอโครงการแนวคิดใหมๆออกแบบการเรียนรู 
การเขียนโครงการเสนอเพ่ือขอทุนตางๆ เปนตน 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหความหมายของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา 
ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการของจิต (คิด) ที่ทําใหเกิดสิ่งใหม  โดยแสดงออกมาในความคิด
หลากหลายทิศทาง ไมซ้ําผูอื่น  สิ่งแปลกใหม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรุงแตง และผสมผสาน จนเกิด
การเชื่อมโยงเขาสูการสรางความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ นําไปสูสิ่งใหม 
 

3.3 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีคิดที่จะชวยใหบุคคลมีความสามารถในการ

คิดเขาใจปญหาสามารถแกปญหาและคาดการณลวงหนาถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอนาคตได  โดยมีผู
กลาวถึงความสําคัญไวหลายทาน ดังนี้ 
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Hurlock (1972, ลักขณา สริวัฒน 2549 : 137) ไดกลาวถึงคุณคาของความคิดสรางสรรควา
ใหความสนุก ความสุข และความพอใจแกเด็กและมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กมาก ไมมีอะไรท่ีจะ
ทําใหเด็กรูสึกหดหูไดเทากับงานสรางสรรคของเขาถูกตําหนิ ถูกดูถูก หรือถูกวาสิ่งที่เขาสรางนั้นไม
เหมือนของจริง 

Jersild (1967 : 153–158) กลาวไววา ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอการเรียนท่ี
สงเสริมนักเรียนในดานตางๆ ดังนี้  

1. ชวยสงเสริมสุนทรียภาพ นักเรียนจะชื่นชมและมีทัศนะคติที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่เขาคิดขึ้นมาซึ่ง
ครูควรทําเปนตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของนักเรียนการพัฒนาสุนทรียภาพแก
นักเรียนโดยสงเสริมใหนักเรียนเห็นวา ผลงานที่นักเรียนคิดหรือสรางขึ้นมามีความหมายสําหรับตัวเขา 
และสงเสริมใหนักเรียนรูจักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดาสามัญ ใหไดยินในส่ิงท่ีไมเคยไดยินและหัด
ใหนักเรียนสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

2. การทํางานอยางสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจ 

และลดความกาวราว  
3. สรางนิสัยในการทํางานท่ีดี ในขณะที่นักเรียนทํางานครูควรสอนระเบียบและนิสัยที่ดีใน

การทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหนักเรียนรูจักเก็บสิ่งของใหเปนที่ ลางมือเมือ่ทํางานเสร็จ  

4. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษานักเรียนสวนใหญจะชอบทํากิจกรรมที่สงเสริมใหเขาได
ใชจินตนาการในการสรางสิ่งใหมๆ ดังนั้น ครูจึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชจินตนาการของเขาใน
การพัฒนาการทดลองสรางสิ่งใหม เชน ฝกใหนักเรียนสมมติตนวาเปนนักกอสรางหรือสถาปนิก 

ลักขณา สริวัฒน (2549 : 137) ไดกลาววา ความสําคัญของความคิดสรางสรรค กลาวไดวา
เปนสิ่งหน่ึงที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคนที่มีคุณคาทั้งตอตนเองและตอสังคม ซึ่งตองไดรับการกระตุนดวย
สถานการณตางๆนําไปสูการริเริ่มและแกปญหาอยางสรางสรรค 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหความสําคัญของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา
ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน ที่สามารถแสดงออกมาใหผูอ่ืนไดชื่นชม แสดง
ทัศนคติ ซึ่งนําไปสูการกระตุนการแสดงออกมาทางดานการริเริ่มและแกปญหาตอไป 

 

3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาบางกลุมไดศึกษา ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีเนนทางปญญาในแนวทาง

แกปญหาแปลกใหม ทัศนะเก่ียวกับเรื่องนี้แตกตางกันออกไปตามพ้ืนฐาน ประสบการณและความเชื่อ 

โดยสรุปออกมาเปนทฤษฎี ดังนี้ 
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3.4.1 ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Torrance 

ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Torrance (อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2555 : 164 - 165 อางอิง
จาก Torrance.) Torrance นําความคิดของ Guilford มาปรับเปน 4 ลักษณะ คือ 

 3.4.1.1 ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิด
ตอบสนองตอสิ่งเราใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได หรือความสามารถคิดหาคําตอบที่เดนชัด และตรง
ประเด็นมากที่สุด ซึ่งจะนับปริมาณความคิดท่ีไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 

 3.4.1.2 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพ
ของความคิดในสถานการณตางๆได ความคิดยืดหยุนเนนในเรื่องของปริมาณที่เปนประเภทใหญๆของ
ความคิดแบบคลองแคลวนั่นเอง เปนตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคลองแคลวใหมากขึ้น ดวย
การจัดเปนหมวดหมูและมีหลักเกณฑยิ่งข้ึน  

 3.4.1.3 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม แตกตาง
จากความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิด
ดัดแปลง และประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้น 

 3.4.1.4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นรายละเอียดในสิ่งท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆอยางมี
ความหมาย ไปสูความคิดท่ีคนคาดไมถึง 

หลังจากที่ Torrance ไดศึกษาหลักการทางจิตวิทยาแบบ Gestalt จึงนําแนวคิดนั้นมาปรับ
แบบทดสอบของเขาใหม เปนแบบทดสอบชุดใหมในป ค.ศ.1984 คือ 

 1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง  ความสามารถในการคิดตอบสนองตอ
สิ่งเราใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได หรือความสามารถคิดหาคําตอบที่เดนชัด และตรงประเด็นมาก
ที่สุด ซึ่งจะนับปริมาณความคิดท่ีไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 

 2. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง 
และประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้น 

 3. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไมเห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่ งตางๆอยางมีความหมาย 

ไปสูความคิดท่ีคนคาดไมถึง 
 4. ความกาวขามเคร่ืองกีดขวาง การเอาชนะอุปสรรค (Resistance to Premature 

Closure) เปนคุณลักษณะทางดานจิตวิทยาท่ีแสดงออกถึงความกลาเสี่ยง กลาคิดกลาทํา กลาฉีก
กรอบ กลาที่จะกาวขามส่ิงเดิมที่เคยปฏิบัติมาสูสิ่งใหม  
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 5. ความเปนธรรมของชื่อเรื่อง (Abstractness of Title) เปนคุณลักษณะทาง
ความคิดในการมองเห็นภาพรวม การบูรณาการสิ่งตางๆ มากกวาคิดเฉพาะเร่ืองคิดในแนวดิ่ง 

ทฤษฎีความคิดสรางสรรคแบบคิดนอกกรอบของเดอโบโน กรมวิชาการ (2545 : 122) ได
เสนอวาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการท่ีคิดนอกกรอบความคิดเดิม  ซึ่งปดกั้นแนวคิดอยู
กอใหเกิดแนวคิดอยางอ่ืน ๆ ที่ถือไดวาเปนแนวคิดที่จะนํามาพัฒนาเพ่ือแกปญหาที่ตองการได และ
ความคิดเปนสิ่งที่สามารถเรียนรู ฝกหัดและสอนกันไดเหมือนกับทักษะอ่ืน เชน การเรียนบวกเลขเร็ว 
ทักษะกีฬา เดอโบโนเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของโลกและความกาวหนาของศิลปะวิทยาการดานตาง ๆ 

เปนผลมาจากความคิดของคนโดยเขาไดตั้งศัพทและจําแนกการคิดออกเปน 2 ชนิดที่สําคัญ คือ 

5.1 การคิดในกรอบ (Vertical thinking) เปนการคิดเชิงตรรก 

(Logicalthinking) การคิดวิพากษวิจารณ (Critical thinking) ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร 
5.2 การคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) เปนการคิดออกไปจากกรอบ

ความคิดเดิมที่ครอบงําอยูทําใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ขึ้นกับการคิดแบบน้ีจะทําใหมนุษยสรางสรรคสิ่ง
ใหมตาง ๆ ขึ้นมาได ในทัศนะของเดอโบโน บรรดานักวิทยาศาสตร นักประดิษฐจิตกร คีตกวี นัก
ประพันธ มีความสามารถในการคิดนอกกรอบน้ี จึงสามารถสรางสรรคผลงานตาง ๆ อาทิ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร ภาพวาด บทเพลง วรรณกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ แตเดอโบโนเห็นวาความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานในดานตาง ๆ เชน ทางศิลปะ ดนตรี และวิทยาศาสตร เปนลักษณะพิเศษของแตละ
บุคคลท่ีมีความคิดคําอธิบายลักษณะเชนนี้ในมโนทัศนพรสวรรค อัจฉริยะ เปนตน แตการพยายาม
อธิบายความสามารถในการท่ีจะสรางสรรค ผลงานแนวนี้นั้นไปสูมีประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย 

องคประกอบที่สําคัญของความสามารถในการคิดสรางสรรคจากทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญาของ Guilford Guilford ไดอธิบายวา ความสามารถในการคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ทางสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลายทิศทางหรือเรียกวาลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย 

(Divergent thinking) ซึ่งประกอบดวย (อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2555 : 164 - 165 อางอิงจาก 

Guilford) 

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะการคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดงาย ๆ ความคิดริเริ่มหรือท่ีเรียกวา wild idea เปนความคิดที่เปนประโยชนตอ
ทั้งตนเองและสังคม 

2. ความคิดริเริ่ม อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิด
เปนสิ่งใหมข้ึน เชน การคิดเครื่องบินไดสําเร็จ ก็ไดแนวคิดจากการทําเครื่องรอน เปนตนความคิดริเริ่ม
จึงเปนลักษณะความคิดที่เกิดข้ึนเปนครั้งแรกเปนความคิดที่แปลกแตกตางจากความคิดเดิม  และอาจ
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ไมเคยมีใครนึก หรือคิดถึงมากอน ความคิดริเริ่มจําตองอาศัยลักษณะความกลาคิด กลาลอง เพ่ือ
ทดสอบความคิดของตน บอยคร้ังที่ความคิดริเริ่มจําตองอาศัยความคิดจินตนาการ 

3. พฤติกรรมดานความคิดริเริ่ม ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม สรุปจากการศึกษา
คนควาก็พบวาคนที่มีความคิดริเริ่มมักไมชอบความจําเจ ซ้ําซาก แตจะชอบปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
ใหงานของเขามีชีวิตชีวา และมีความแปลกใหมกวาเดิม เขาจะเปนบุคคลที่มีความศรัทธาที่จะทํางานที่
คอนขางยากซับซอน อาศัยความสามารถสูงใหสําเร็จได และเขาจะเปนคนมุงมั่น และมีสมาธิแนวแน
ในงานของตนโดยไมเห็นแกสินจาง และรางวัล แตเปนการทํางานท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 

4. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 

4.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word fluency) เปนความสามารถใน
การใชถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง 

4.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ (Associational fluency) 

เปนความสามารถท่ีจะคิดหาถอยคําที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดภายในเวลาที่
กําหนด 

4.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค กลาวคือสามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหได
ประโยคที่ตองการ จากการวิจัยพบวาบุคคลที่มีความคลองแคลวทางดานการแสดงออกสูงจะมี
ความสามารถในการคิดสรางสรรค 

4.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
สิ่งที่ตองการภายในเวลาท่ีกําหนด ความคลองแคลวในการคิด มีความสําคัญตอการแกปญหาเพราะใน
การแกปญหาจะตองแสวงหาคําตอบ หรือวิธีแกไขหลายวิธี นับวาเปนความสามารถอันดับแรกในการ
ที่จะพยายามเลือกเฟนใหไดความคิดที่ดี และเหมาะสมท่ีสุด และยังชวยจัดหาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่อาจ
เปนไปไดอีกดวย จึงนับไดวาความคิดคลองตัวเปนความสามารถเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูความคิดที่มี
คุณภาพ หรือความสามารถในการคิดสรางสรรคนั่นเอง 

5. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดแบงออกเปน 

5.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เปน
ความสามารถที่จะพยายามคิดใหหลายอยาง อยางอิสระ 

5.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive flexibility) มีประโยชนตอ
การแกปญหา คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน 

5.3 การคิดยืดหยุนจะเปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลว มีความแปลกแตกตาง
ออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ําซอน นับไดวาความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน เปนความคิดพ้ืนฐานท่ีจะ
นําไปสูความคิดสรางสรรค 
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5.4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) แมวาความสามารถในการคิด
สรางสรรคจะประกอบดวยลักษณะความคิดหลายลักษณะ เชน ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน 

ความคิดคลองตัว แตความคิดละเอียดลออก็ขาดเสียไมไดพัฒนาการของความละเอียดลออ 

พัฒนาการของความละเอียดลออจะข้ึนอยูกับอายุ กลาวคือ เด็กที่อายุมากจะมีความสามารถ
ดานนี้มากกวาเด็กที่มีอายุนอย เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวาเด็กผูชาย และเด็กที่มี
ความสามารถสูงทางดานความละเอียดลออ จะเปนเด็กที่มีความสามารถทางดานการสังเกตสูงดวย 

พฤติกรรมทางดานความคิดละเอียดลออ สําหรับเด็กผูชาย จะมีลักษณะดังนี้ 
1. ชอบผจญภัย 

2. สุขภาพดี 

3. ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําใหดีที่สุด 

4. เห็นอกเห็นใจคนอื่น 

5. ชอบเสี่ยงภัย 

6. มีอารมณขัน 

7. ไมขลาดกลัวและไมข้ีอาย แตมักเบื่องาย 

8. ไมชอบทํางานตามคําสั่ง 
9. ไมมีอารมณออนไหวงาย 

10. ไมชอบกอกวนความสงบสุขของกลุม 

สําหรับเด็กหญิง จะมีลักษณะดังนี้ 
1. ชอบผจญภัย 

2. มีอารมณออนไหวงาย 

3. มีอารมณรุนแรง 
4. หยิ่ง และมีความพอใจในตนเอง 
5. ไมเบื่อหนาย 

3.4.2 ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Guilford (Guilford theory) 

 Guilford (1967 : 4 อางถึงใน อารี พันธมณี 2540 : 27-33) เปนนักจิตวิทยาคนแรกท่ีศึกษา
คนควาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของGuilford (Christensen and 

Grilford 1963 : 3) ไดศึกษาและวิจัยการวิเคราะหตัวประกอบ (factor analysis) ของสติปญญา โดย
เนนศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรค ความมีเหตุผลและแกปญหา ไดปรับปรุงแบบจําลองโครงสรางของ
สมรรถภาพทางสมองข้ึนหรือแบบจําลองโครงสรางทางสติปญญา (the structure of intellect 

model) ซึ่งแบบจําลองไดจําลองไวครอบคลุมสมรรถภาพใน 3 มิติ ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 แบบจําลองโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองของ Guilford 

ที่มา : E.Paul Torrance. guiding creative talent : “Bureau of Education Research” University of 

Minnesota (1967) : 35 

 

จากโครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง Guilford ไดอธิบายโครงสรางของสมรรถภาพทาง
สมองในลักษณะ 3 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 คือ เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาขอมูล หรือสิ่งเราที่เปนสื่อในการคิดที่สมอง
รับเขาไปคิด แบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ  

 1. รูปภาพ (Visual หรือ Figural) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนรูปธรรม หรือรูที่แนนอน 

ซึ่งบุคคลสามารถรับรูและทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดได เชน ภาพวาด ภาพถาย ปะติมากรรม วัตถุ
สิ่งของ คน สัตว ทิวทัศน ภาพยนตร เปนตน 

 2. เสียง (Auditory) หมายถึง ขอมูล หรือ สิ่งเราที่เปนนามธรรม เชน เสียงดนตรี เสียงเพลง 
เปนตน 

 3. สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึง ขอมูล หรือสิ่งเราที่อยูในรูปเครื่องหมายตางๆ เชน 

ตัวอักษร ตัวเลข โนตดนตรี สัญลักษณตางๆ เปนตน 
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 4. ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่อยูในรูปถอยคําที่มีความหมายตางๆกัน 

สามารถใชติดตอสื่อสารได เชน พอ แม เพ่ือน รัก เกลียด เสียใจ เปนตน 

 5. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ขอมูลท่ีเปนการแสดงออกทางกิริยาอาการการกระทําท่ี
สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู การคิด เชน ยิ้ม รองไห หัวเราะ สั่นศีรษะ แสดงความ
คิดเห็น เปนตน 

 มิติที่ 2 คือ วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติท่ีแสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการคิดของสมอง แบงออกตามลําดับได 6 ลักษณะ คือ 

 1. การรูการเขาใจ (Cognition) ความสามารถในการตีความของสมองเม่ือเห็นสิ่งเราแลวเกิด
การรับรูเขาใจในสิ่งนั้น และบอกไดวาเปนอะไร เชน เมื่อเห็นของเลนสําหรับเด็กรูปทรงกลมทําดวย
ยางผิวเรียบก็บอกไดวาเปนลูกบอล เปนตน 

 2. การบันทึกความจํา (Memory recording) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสม
ความรูและขอมูลตางๆไวได 
 3. การเก็บความจํา (Memory retention) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู
และขอมูลตางๆ ไวไดและสามารถระลึกไดเมื่อตองการ เชน จําสูตรคํานวณ จํารหัสประจําตัว จํา
เหตุการณสําคัญ จําชื่อเพ่ือน ชี้ตัวคนราย เปนตน 

 4. การคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดกระจาย (Divergent production) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดตอบสนองตอสิ่งเราในหลายรูปแบบ หลายแงหลายมุมแตกตางกันไป เชน 

“หนังสือพิมพที่ใชแลวทําประโยชนอะไรบาง” ผูที่คิดไดมาก แปลกและมีคุณคาคือ ผูที่มีความคิด
อเนกนัย Guilford ไดอธิบายวา ความอเนกนัยก็คือความคิดสรางสรรคนั่นเอง 

5. การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดรวม (Convergent production) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหาคําตอบท่ีดีที่สุดจากขอมูลหรือสิ่งเราที่กําหนด และคําตอบท่ีถูกตองก็มี
เพียงคําตอบเดียว 

6. การประเมินคา (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีคา ประมาณราคา ลงสรุป
โดยอาศัยเกณฑท่ีดีที่สุด 

มิติที่ 3 คือ ผลของการคิด หมายถึง มิติการแสดงผล (Product) ที่ไดจากการปฏิบัติงานทาง
สมอง หรือกระบวนการคิดของสมอง หลังจากที่สมองไดรับขอมูลหรือสิ่งเราที่ไดรับมิติที่ 2 แลว ผลที่
ไดออกเปนมิติท่ี 3 หรืออาจกลาวไดอีกอยางวาผลของการคิดเกิดจากการทํางานของมิติที่ 1 และมิติที่ 
2 นั่นเอง ซึ่งผลของการคิดแบงออกเปน 6 ลักษณะดังนี้ 

1. หนวย (Unit) หมายถึง สิ่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกตางกันไปจากสิ่งอ่ืน เชน คน 

เสือ ชาง กระดานดํา เรือสําราญ ภูเขาไป เปนตน 
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2. จําพวก (Class) หมายถึง ประเภท หรือ จําพวก หรือกลุมของหนวยท่ีมีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะรวมกัน เชน ประเภทสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก คน สุนัข ชาง ฯลฯ หรือ ประเภทผลไม 
ไดแก เงาะ ลางสาด ลําไย สิ้นจี่ เปนตน 

3. ความสัมพันธ (Relation) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดของประเภทหรือหลาย
ประเภทเขาดวยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑความสัมพันธอาจจะอยูในรูปของหนวย
กับหนวย จําพวกกับจําพวก หรือระบบกับระบบ เชน คนคูกับบาน นกคูกับรัง ปลาคูกับน้ํา เสือคูกับ
ปา เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับท่ีอยูอาศัย 

4. ระบบ (System) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุมของสิ่งเรา โดยอาศัยกฎเกณฑหรือแบบแผน
บางอยาง เชน 1, 3, 5, 7, 9 เปนระบบเลขคี่ เปนตน 

5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ดัดแปลง ตีความ 

ขยายความ ใหนิยมใหมหรือการจัดการองคประกอบของส่ิงเราหรือขอมูลมาในรูปแบบใหม เชน การ
เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเปนเสนตรงสี่เสนหรือปรับตัวอักษร M เปน W  

6. การประยุกต (Implications) หมายถึง การคาดคะเนหรือขอมูลจากสิ่งที่กําหนดไว 
จากโครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวัดความเชาวทางปญญาของ  Guilford 

แบงออกเปน 180 เซลล หรือ 180 องคประกอบ โดยแตละตัวจะประกอบไปดวยหนวยยอยสามมิต ิ

เรียงจากเนื้อหา วิธีการคิด และผลการคิด 

3.4.3 ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Tayler (Tayler theory) 

ทฤษฎีของ Tayler (Tayler 1911, สิทธิพล อาจอินทร. 2539 : 10) Tayler ไดใหขอคิดของ
ทฤษฎีอยางนาสนใจวา ผลงานของความคิดสรางสรรคของคนน้ัน ไมจําเปนตองเปนขั้นสูงสุดเสมอไป 

คือไมจําเปนตองคิดคนควา ประดิษฐของใหม ๆ ที่ยังไมมีผูใดคิดมากอนเลยหรือสรางทฤษฎีที่ตองใช
ความคิดคนนามธรรมอยางสูงยิ่ง แตความคิดสรางสรรคของคนน้ันอาจจะเปนขั้นหนึ่งใน 6 ขั้นตอไปน้ี  

ขั้นที่หน่ึง เปนความคิดสรางสรรคขั้นตนที่สุด เปนสิ่งธรรมดาสามัญ คือเปน
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของคนอยางมีอิสระ ซึ่งพฤติกรรมน้ันตนไมจําเปนตองอาศัยความคิด
ริเริ่มและทักษะแตอยางใด 

ขั้นที่สอง เปนงานท่ีผลิตออกมาโดยผลงานนั้นจําเปนตองอาศัยทักษะบางประการ
แตไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมสําหรับบุคคลทั่วไป แตใหมสําหรับตนเอง 

ขั้นที่สาม ขั้นสรางสรรค เปนขั้นที่แสดงความคิดใหมของบุคคล ไมไดลอกเลียนแบบ
ใครแมวาความคิดนั้นอาจจะมีคนอ่ืนคิดไวแลวก็ตาม 

ขั้นที่สี่ เปนขั้นสรางความคิดสรางสรรค ขั้นประดิษฐสิ่งใหมโดยไมซ้ําแบบใครเปนขั้น
ที่ผูกระทําไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่แตกตางไปจากผูอ่ืน 

ขั้นที่หา เปนขั้นการพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สี่ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 

ขั้นที่หก เปนขั้นความคิดสรางสรรคสุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมข้ันสูงสุด
ได เชน  Charles Robert Darwin คิดตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหทฤษฎีที่เกี่ยวของความคิดสรางสรรค สรุปไดวา
ความคิดสรางสรรคเปนแนวคิดที่เชื่อความคิดเชิงอเนกมัย ในคุณลักษณะความคิดสรางสรรคที่
หลากหลาย หลายทิศทาง หลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งประกอบดวย ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 

 

3.5 องคประกอบของความคิดสรางสรรค  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคไว ดังนี้          
Torrance (1973 : 91-95) ไดกําหนดองคประกอบดังนี้ 
1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) เปนความสามารถในการคิดไดหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

ตอคําถามปลายเปดและคําถามอ่ืนๆ ไมวาเปนความคิดทางภาษาหรือทาทาง 
2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) เปนความสามารถในการกระทําตอปญหาไดหลากหลาย คิด

ไดหลากหลาย และสามารถแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนไดหลายดาน 

3. ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางไปจากความคิดเดิมหรือ
ความคิดแตกตางไปจากคนอ่ืน หรือเปนการรวมกันของความคิดท่ีไมมีความสัมพันธกันมากอน ทั้งใน
ดานความคิดหรือการกระทํา 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนความสามารถที่มองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คน
อ่ืนมองไมเห็น และรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆไปสูความคิดท่ีคนคาดไมถึง 

Guilford (Guilford, 1991: 125-143 อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532 : 29 - 34) ไดกําหนด
องคประกอบของการคิดสรางสรรคไวดังนี้  

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดงายๆ ที่เปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  

2. ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง เปนความคิดในเรื่องเดียวกันที่ไมซ้ํากัน ใน
องคประกอบน้ีความคิดจะโลดแลนออกมามากมาย  

3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดที่พยายามคิดได
หลายอยางตางๆ กัน เชน ประโยชนของกอนหินมีอะไรบาง หรือความคิดยืดหยุนดานการดัดแปลงสิ่ง
ตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน  

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เปนความคิดที่ตองทําดวยความระมัดระวังและมี
รายละเอียดที่สามารถทําใหความคิดสรางสรรคนั้นสมบูรณข้ึนได  
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อารี พันธมณี กลาววา การคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลาย
ทิศทาง หรือเรียกวา ลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent thinking) ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้  

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดาหรือที่เรียกวา wild idea เปนความคิดที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ความคิดริเริ่ม
อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหม  

2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได
อยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาท่ีจํากัด แบงออกเปน  

2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word fluency) เปนความสามารถในการ
ใชถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง  

2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational fluency) เปน
ความสามารถที่หาถอยคําที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากท่ีสุดเทาที่จะมากไดภายในเวลาที่กําหนด 

2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค กลาวคือ สามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหได
ประโยคที่ตองการ  

2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational fluency) เปนความสามารถท่ีจะคิดสิ่ง
ที่ตองการภายในเวลาท่ีกําหนด ความคลองในการคิดมีความสําคัญตอการแกปญหาเพราะในการ
แกปญหาจะตองแสวงหาคําตอบหรือวิธีแกไขหลายวิธี และตองนําวิธีการเหลานั้นมาทดลองจนกวาจะ
พบวิธีการที่ถูกตองตามท่ีตองการ 

3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได
หลายประเภทและหลายทิศทางซ่ึงแบงออกเปน  

3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous flexibility) เปนความสามารถ
ที่จะคิดไดหลากหลายอยางอิสระ  

3.2 ความคิดยืดหยุนดานการดัดแปลง (Adaptive flexibility) ซึ่งเปนความสามารถ
ที่จะคิดไดหลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากส่ิงหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได  

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแตงหรือ
ขยายความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน จากองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่กลาวมา
ในเบื้องตนสรุปไดวาพฤติกรรมท่ีเปนความคิดสรางสรรคนี้เปนความสามารถทางการคิดหลายทิศทาง  

(Divergent thinking) ที่ควรประกอบดวย ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหจากทฤษฎีของ Torrance สรุปไดวา ความคิด
สรางสรรคเปนความคิดที่หลากหลาย เปนความคิดแบบเอกนัย ที่วัดจากพฤติกรรม 4 ดาน 
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ประกอบดวย ดานที่ 1 ความคิดคลองแคลว (Fluency) ดานที่ 2 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ดาน
ที่ 3 ความคิดริเริ่ม (Originality) และดานที่ 4 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  

  

3.6 กระบวนการความคิดสรางสรรค 
กระบวนการความคิดสรางสรรค เกิดขึ้นจากการที่มนุษยมีเปาหมาย  แนวทาง มุงไปสู

จุดหมายท่ีตั้งไวและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหเกิดความแปลกใหม นํามาแกปญหาที่หลากหลาย มีผู
กลาวถึงข้ึนตอนของกระบวนการคิดสรางสรรคไวหลายทาน ดังนี้ 

3.6.1 กระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของTorrance 

Torrance (Torrance. 1962 : 17) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร หรือ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนในกระบวนการคิด
สรางสรรคเปน 5 ขั้น ไดแก 

ขั้นที่ 1 การคนหาความจริง (Fact Finding) ในขั้นนี้เริ่มต้ังแตเกิดความรูสึกกังวลใจ 

มีความสับสนวุนวาย เกิดข้ึนในใจแตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้พยายามตั้งสติ และ
พิจารณาดูวาความยุงยาก วุนวาย สับสน หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความกังวลใจคืออะไร 

ขั้นที่ 2 การคนพบปญหา (Problem Finding) ขั้นนี้เกิดจากข้ันที่  เมื่อพิจารณาโดย
รอบคอบแลวจึงสรุปวา ความกังวลใจ ความสับสนวุนวายในใจน้ันคือการมีปญหาเกิดขึ้นนั่นเอง 

ขั้นที่ 3 การหาสมมติฐาน (Idea Finding) ขั้นนี้ตอจากข้ันที่ 2 เมื่อรูวามีปญหา
เกิดขึ้นก็จะพยายามคิดตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปใชในการทดสอบ
สมมติฐานข้ันตอไป 

ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution Finding) ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐานขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance Finding) ขั้นนี้จะเปนการ
ยอมรับคําตอบท่ีไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร และตอจากจุดนี้
การแกปญหาหรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ ซึ่งจะนําไปสูแนวคิดและหนทางใหมๆ 

3.6.2 กระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Guilford 

Guilford (1967 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน 2549 : 166) กลาววา คนที่มีความสามารถใน
การคิดสรางสรรคจะตองมีความฉับไวท่ีจะรับรูปญหา มองเห็นปญหา สามารถที่เปลี่ยนแปลงความคิด
ใหม ๆ ไดงาย ซึ่งวิธีการคิดมีลําดับดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรูและการเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เขาใจสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว 
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ขั้นที่ 2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอมูล
ตางๆที่ไดเรียนรู และสามารถระลึกออกมาไดตามท่ีตองการ 

ขั้นที่ 3 การคิดแบบอเนกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ
สมองในการใหตอบสนองท่ีถูกตองและสามารถระลึกไดตามท่ีตองการ 

ขั้นที่ 4 การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
ตัดสินขอมูลที่กําหนดใหตามเกณฑท่ีตั้งไว 

3.6.3 กระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Wallas 

Wallas กลาววา กระบวนการคิดสรางสรรค เกิดจากความคิดสิ่งใหมๆ โดยการลองผิดลอง
ถูก และไดแบงข้ันตอนไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นเตรียมขอมูลตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการ
กระทํา หรือแนวทางถูกตอง หรือขอมูลระบุปญหา หรือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ขั้นความคิดคุกรุน หรือระยะฟกตัว (Incubation) เปนขั้นที่อยูในความ
วุนวายของขอมูลตางๆทั้งใหมและเกา สะเปะสะปะ ปราศจากความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสามารถ
จะขมวดความคิดนั้นได จึงปลอยความคิดไวเงียบๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นความคิดกระจางชัด (Illumination) เปนขั้นที่ความคิดสับสนไดผานการ
เรียงรอยและเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆเขาดวยกัน ใหมีความกระจางชัดและจะมองเห็นภาพพจน 
มโนทัศนของความคิด 

ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบความคิด และพิสูจนใหเห็นจริง (Verification) เปนขั้นที่ใช
ความคิด 3 ขั้น จากขางตน เพ่ือพิสูจนวาเปนความที่เปนจริงและถูกตอง 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการคิดสรางสรรค สรุปไดวา กระบวนการ
คิดสรางสรรค ประกอบดวยลําดับขั้นตาง ๆ ผานทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก รวบรวม
ขอมูล ตั้งสมมติฐาน การใชความคิด ตลอดจนนําไปใช และปรับปรุงใหสมบูรณ ซึ่งเปนแนวทางที่ทํา
ใหเกิดการรับรูปญหาและมองหาแนวทางในการแกปญหาดวยความคิดใหมๆ ซึ่งประกอบดวยการวัด 

5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การคนหาความจริง (Fact Finding) ขั้นที่ 2 การคนพบปญหา (Problem 

Finding) ขั้นที่ 3 การหาสมมติฐาน (Idea Finding) ขั้นที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution Finding) 

ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance Finding)  

 

3.7 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  
Torrance (1962: 81–82) ไดทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิด

สรางสรรคสูง จากการศึกษาพบวา คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากคน
อ่ืนและมีผลงานที่ทําไมซ้ําแบบใคร  
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 1. มีพละกําลังที่จะทํางาน 

 2. มีความสามารถท่ีจะดึงเอาสิ่งที่อยูในระบบจิตใตสํานึก มาถักทอเปนความคิด 

 3. มีความอดทนตอความคิดของคนอ่ืนท่ีมีตอตนเองวาเปนคนเพ้ียน แปลก
ประหลาดผิดปกต ิ

 4. มีความออนไหวกวาคนทั่วไป 

 5. มีจินตนาการ ความใฝฝน ชอบฝนกลางวัน คิดใหญ ไมคิดเล็ก 

 6. มีความกระตือรือรน ตัดสินใจเร็ว อาจเปนคนหุนหันพลันแลน 

 7. แสดงใหเห็นถึงความชอบท่ีจะทดสอบส่ิงตางๆ จากการใชประสาทสัมผัส เชน ชิม 

ดม สัมผัส 

อุษณีย อนุรุทธวงศ (2555 : 172) กลาววา คนที่มีความคิดสรางสรรค มีลักษณะทางจิตวิทยา
ทางปญญาท่ีอาจสงผลถึงพฤติกรรม และการแสดงออกท่ีปรากฏใหเห็นดังนี้ 

คุณลักษณะทางจิต – อารมณ (Psycho – Emotion) 

 1. ไมยอมใหความรวมมือ หรือรวมกิจกรรมถาไมเห็นดวย 

 2. ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม และมักสามารถทํางานคนเดียวได
เปนเวลานานๆ 

 3. มีอารมณขันธเปนเนืองนิตย 
 4. มักมีอารมณออนไหวงาย และเปนคนไวตอความรูสึกของผูอื่น 

 5. เบื่อหนายกับความซํ้าซาก จําเจ หรืองานที่ทําแบบเดิมๆ เมื่อมีอาชีพที่ตองทํางาน
ที่เปนกิจกรรมซํ้าๆจะเปนคนท่ีไมอยูในระเบียบของสังคม 

 6. ไมหงุดหงิดกับความไรระเบียบหรือความยุงเหยิงที่คนอ่ืนอาจทนไมได 
 7. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพไดงาย เชน ซาบซึ้งในดนตรี และศิลปะตางๆ 

 8. กลาเสี่ยง ชอบสิ่งที่ทาทาย 

 9. เปนคนที่ไมสนใจรางวัลหรือสิ่งลอใจภายนอก โดยเฉพาะวัตถุธรรม แตตองการ
รางวัลจากความสําเร็จของงานมากกวา 

 10. มีปฏิกิริยาโตแยงเมื่อไมเห็นดวย 

 11. ไมชอบการบังคับ กําหนดกฎเกณฑตีกรอบความคิดหรือใหทําตามกติกาตางๆ 

 12. ถาเปนสิ่งที่ตนไมสนใจหรือไมเห็นดวยจะหมดความสนใจงายๆ 

 13. ชอบเหมอลอย สรางจินตนาการ 
 14. มีความรูสึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพและความเปนอิสระทางความคิด 

 15. ไมยอมอยูในอํานาจของใคร และไมยอมรับในอํานาจงายๆหากคนนั้นเปนคนท่ี
ตนไมศรัทธาหรือคิดวานาเคารพ 
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คุณลักษณะทางความคิด (Characteristics on Thinking) 

 1. เปนคนมองเห็นปญหาไดรวดเร็วกวาใคร 
 2. ชางสังเกต สามารถเห็นรายละเอียดของส่ิงตางๆที่ผูอ่ืนไมเห็น 

 3. มีความสนใจอยางกวางขวาง สนใจศาสตรขามสาขา 
 4. กระหายใครรูในเรื่องตางๆ ชอบหมกมุนครุนคิดตลอดเวลา 
 5. มองเห็นปญหาที่คนอ่ืนมองขาม 

 6. ชอบพูดเก่ียวกับสิ่งประดิษฐหรือวิธีการคิดแบบใหมๆ 

 7. กลาทดลองทําเพ่ือพิสูจนความคิดของตนเอง ถึงแมจะไมแนใจในผลที่เกิดขึ้น 

 8. ชางจํารายละเอียดสิ่งตางๆเปนอยางดี 
 9. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นได ถาอธิบายเหตุผล 

 10. มีความคิดที่เปนอิสระ ไมชอบทําตามผูอื่น 

 11.มีความคิดยืดหยุน คิดไดหลายทิศทาง เชน สามารถแกปญหาเดียวไดหลากหลาย
วิธี แสดงความคิดไดหลากหลายเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 

 12. มีความคิดแปลก มักเปนคนที่มีแงมุมทางความคิดที่แตกตางไปจากคนอ่ืนๆ 

 13. คนอ่ืนมักมองวาเปนคนแปลก คิดไมเหมือนใครหรือริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

 14. สามารถคิดหรือทํางานไดหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน 

 15. ชอบสรางแลวร้ือ รื้อแลวสรางใหมเพ่ือความแปลกใหม 
 16. ชอบซักถาม และมักมีคําถามแปลกๆทาทายใหคิด 

 17. ชอบเปนคนแรกที่คิดหรือทําเรื่องใหมๆ 

 18. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆท่ีคนทั่วไปมองไมเห็น 

 19. มีความละเอียดลออ วิจิตรพิสดารทําสิ่งตางๆ 

 20. สามารถผสมผสานความคิด หรือโยงสิ่งท่ีแตกตาง ไมนาเกี่ยวของกันใหเขา
ดวยกันอยางที่ไมมีใครคิด และทํามากอน 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค สรุปไดวา 
บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะเปนคนที่มีความกระตือรือรน มีจินตนาการหลากหลาย ใฝฝน
สรางอิสระนอกกรอบแนวคิด เบื่อหนวยกับเรื่องซํ้าเดิม ออกไปเสี่ ยงกับความคิดแปลกใหม และ
มองขามส่ิงที่คนอ่ืนมองกันใหแตกตาง 
 

3.8 การประเมินความคิดสรางสรรค 
อารี พันธมณี (2543 : 71 – 73) กลาวถึงการประเมินความคิดสรางสรรควา การประเมินผล

เปนสิ่งจําเปนในการจัดกระบวนการเรียนรู เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะทําใหครู ตลอดจนผูที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 

เกี่ยวของทราบถึงพัฒนาการหรือความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดเตรียมกิจกรรม สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับความสามารถ ความตองการและความสนใจของ
นักเรียน 

แนวทางในการประเมินผลกระบวนการคิด สามารถจําแนกไดเปน 2 แนวทางใหญ ๆ ดังนี้ 
การประเมินผลดวยการใชแบบทดสอบมาตรฐาน เปนลักษณะแบบสอบมาตรฐานท่ีมีผูสราง

ไวแลวสําหรับใชวัดการคิดความสามารถ จัดกลุมไดเปน 2 ประเภท ไดแก แบบทดสอบการคิดทั่วไป
และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดานการสรางแบบวัดการคิดขึ้นใชเอง แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับ
การคิดที่นิยมใชกันโดยท่ัวไปนั้น บางคร้ังอาจไมสอดคลองกับเปาหมายในการวัดของทาน ซึ่งทานเอง
ก็สามารถสรางแบบทดสอบการคิดข้ึนใชเอง เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการในการวัดของทาน 

การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางแยกกันไมได เพราะครูจะตองทําหนาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลควบคูกันไปดวย 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหการประเมินความคิดสรางสรรค สรุปไดวา การ
ประเมินความคิดสรางสรรคสามารถกระทําได 2 แนวทาง คือการประเมินดวยการใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน ซึ่งอาจไมสอดคลองกับเปาหมายท่ีวัด และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งสามารถพัฒนา
กระบวนการสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมได 
 

3.9 การวัดความคิดสรางสรรค 
 การวัดความคิดสรางสรรค ไมเพียงแตจะทําใหทราบระดับความคิดสรางสรรคของเด็กและ
เปนขอมูลใหสามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และกิจกรรมใหสอดคลองเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็กใหสูงยิ่งขึ้นเทานั้น แตยังสามารถสกัดก้ันอุปสรรคตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ไดดวย นับวาผลของการวัดความคิดสรางสรรค จะทําใหการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดสมบูรณขึ้น 

สําหรับวิธีการวัดความคิดสรางสรรคของเด็ก อารี พันธมณี (2543 : 199-202) ไดสรุปไว ดังนี้ 
1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสรางสรรค ของ

ความคิดจินตนาการ และไดใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม การลอกเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุง 
และการตกแตงส่ิงตางๆ การแสดงละคร การใชคําอธิบายและบรรยายใหเกิดภาพพจนชัดเจน
ตลอดจนการเลนนิทาน การแตงเร่ืองใหม การเลน และคิดเกมใหม ๆ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดง
ความรูสึกซาบซ้ึงตอความสวยงาม เปนตน ยังสรุปขอคิดไววา ไมมีวิธีทดสอบวิธีเดียวท่ีจะวัดความคิด
สรางสรรคของเด็กไดทุกวัยและทุกระดับชั้น Torrance ไดใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดวยการ
ระบุหัวขอที่ใชเปนแนวทางในการสังเกตผูที่มีความคิดสรางสรรคสูงได แมจะไมตรงกับแบบทดสอบ 

เชน การสังเกตความสามารถในการใชเวลาใหเปนประโยชนโดยปราศจากสิ่งเรา 
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2. การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพของสิ่งเราที่กําหนดเปนการถายทอดความคิด
เชิงสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได สิ่งเราที่กําหนดใหเด็กอาจเปนวงกลม
สี่เหลี่ยม แลวใหเด็กวาดภาพตอเติมใหเปนภาพ 

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การใหเด็กไดดูภาพรอยหยดหมึกแลวคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็น 

มักใชกับวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี 
4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนเรียงความจากหัวขอที่

กําหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลองกันวาเด็กในวัย
ประถมศึกษามีความสําคัญยิ่ง หรือเปนจุดวิกฤติของการพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรคเด็กมีความ
สนใจในการเขียนสรางสรรคและแสดงออกเชิงสรางสรรคในงานศิลปะ จากการศึกษาประวัติบุคคล
สําคัญของนักประดิษฐ นักวิทยาศาสตรเอกของโลก เชน นิวตัน เจมส ฮิลเลอรและปาสคาลร พบวา
บุคคลเหลานี้ไดแสดงแววสรางสรรคดวยการประดิษฐและสรางผลงานชิ้นแรก  เมื่ออยูในวัย
ประถมศึกษาเปนสวนใหญ 

5. แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมืออยางหน่ึงในการวัดพฤติกรรมความคิดสรางสรรคที่เปน
ระบบ ปจจุบันแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคที่แพรหลาย คือแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของ Guilford แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Torrance โดยแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรค มีดังนี้ 

    5.1 แบบทดสอบความคลองแคลวของ Guilford and Christensen 

(Christensen, Guilford 1967, อางถึงใน อารี พันธมณี 2540 : 182-185) แบบทดสอบ Guilford 

และคณะ แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย คิดขึ้นเพ่ือวัดความคิดกระจาย โดยวัดตัวประกอบใน
โครงสรางสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี 3 มิติ คือ เนื้อหาที่คิด วิธีการคิด และผลิตผลแหงความคิด 

 ลักษณะของแบบทดสอบ แบบทดสอบความคลองแคลวของ  Guilford and 

Christensen ประกอบดวย แบบทดสอบ 11 ฉบับ โดยแบงออกเปนดานภาษาเขียน 7 ฉบับ ดาน
รูปภาพ 4 ฉบับ แบบทดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผูใหญ ตัวอยางของ
แบบทดสอบ ดังนี้ 

  5.1.1 ความคลองแคลวในการใชคํา (Word fluency) ใหเขียนคําประกอบ
ดวยตัวอักษรท่ีกําหนดให เชน ป : ปด ปด ปาด เปนตน 

  5.1.2 ความคลองแคลวทางความคิด (Ideational fluency) ใหเขียนชื่อที่
อยูในพวกหรือประเภทเดียวกัน เชน ของเหลวท่ีเปนเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันกาด แกสโซลีน และ      

แอลกอฮอร เปนตน 

  5.1.3 ความคลองแคลวดานเชื่อมโยง (Associational fluency) ใหเขียน
คําตางๆ ที่มีความหมายคลายคลึงกับคําที่กําหนดให เชน หนัก ยาก แข็ง เปนตน 
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  5.1.4 ความคลองแคลวในการแสดงออก (Expressional fluency) ให
เขียนประโยคประกอบดวยคํา 4 คํา ในแตละคําเริ่มตนดวยตัวอักษรท่ีกําหนดให เชน “K – U – Y – 

I” Keep up Your Interest. 

  5.1.5 การใชประโยชนอยางอ่ืน (Alternate users) ใหบอกเหตุการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้น อันเปนผลอันเนื่องมาจากเหตุการณสมมุติฐานท่ีกําหนดให เชน หนังสือพิมพใชทําประโยชน
อยางไรใหบาง 

  5.1.6 การสรุปผล (Consequence) ใหบอกเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น อัน
เปนผลอันเนื่องมาจากเหตุการณสมมุติฐานที่กําหนดให เชน ถาคนไมจําเปนตองนอนพักผอนจะเกิด
อะไรบางคนทํางานไดมากข้ึนไมจําเปนตองใชนาฬิกาปลุก เปนตน ในแบบทดสอบน้ีมีการใหคะแนน 2 

ประเภท คือ คะแนนรวมของคําตอบที่เห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งเกิดจากดานความคลองแคลวทาง
ความคิด และคะแนนรวมของคําตอบพิเศษออกไป ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม 

  5.1.7 อาชีพท่ีเปนไปได (Possible jobs) ใหบอกรายชื่อของงานอาชีพ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับคําที่กําหนดให เชน หลอดไฟ วิศวกรไฟฟา เจาของโรงงานทําหลอดไฟฟา และ
อ่ืนๆ เปนตน 

  5.1.8 การสรางวัตถุประสงค (Making objects) ใหวาดรูปสิ่งของเฉพาะ
โดยใชรูปที่กําหนดให เชน รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม เปนตน ในการวาดรูปสิ่งของ
ของรูปหนึ่งอาจใชรูปที่กําหนดใหซ้ํากันได และเปล่ียนแปลงขนาดได แตจะตองไมเติมรูปทรงหรือเสน
อ่ืนๆเพิ่มขึ้นอีก 

  5.1.9 การสเก็ตซรูป (Sketches) ใหตอเติมเปนรูปจากภาพรางที่กําหนดให 
เชน วงกลม สามเหลี่ยม และตอเติมใหสมบูรณ และแตกตางใหมากท่ีสุด 

  5.1.10 การจับคูแกปญหา (Match problem) จากโจทยที่กําหนดให เชน 

ปญหาไมขีดไฟใหเอากานไมขีดไฟจํานวนหนึ่งดอก โดยใหกานไมขีดไฟที่เหลือประกอบกันเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสามเหลี่ยมที่มีจํานวนรูปที่ตองการ 

  5.1.11 การตกแตง (Decorations) ใหตกแตงรูปวาดเก่ียวกับสิ่งของท่ัวไป
ที่รางเอาไวแลวดวยแบบที่แตกตางกัน 

   5.2 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Torance (Torance test of creative 

thinking) (Torance 1974, อางถึงใน สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2541 : 29-30) แหงมหาวิทยาลัย  

จอเจีย สหรัฐอเมริกา เปนผูพัฒนาเครื่องมือวัดความคิดสรางสรรคซึ่งมีทั้ง แบบสํารวจ แบบทดสอบ 

หลายรูปแบบสําหรับแบบทดสอบ Torrance ไดสรางแบบทดสอบ 2 ชนิด เชน การวัดทางภาษาและ
การวัดทางรูปภาพ มีดังตอไปนี้ 
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 5.2.1 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาพ (Thinking creatively with 

pictures) (Torance 1974, อางถึงใน อารี พันธมณี 2540 : 186-191) มี 2 แบบ คือ แบบ ก. และ 
แบบ ข. เปนแบบทดสอบคูขนาน ซึ่ง Torance ไดกําหนดสิ่งเราใหมีลักษณะคลายกันมีจุดมุงหมาย
เดียวกันแตแตกตางกันในสิ่งเราที่กําหนด แบบทดสอบทั้งแบบ ก. และ แบบ ข. ใชสําหรับเด็กชั้น
อนุบาล – อุดมศึกษา  

 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพแบบ  ก .  ประกอบดวย
แบบทดสอบยอย 3 ชุด ซึ่ง Torance เรียกแบบทดสอบยอยวากิจกรรม แบบทดสอบยอยจึง
ประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ (Picture construction) โดยใหเด็กตอเติมภาพจาก
สิ่งเราที่กําหนดเปนกระดาษสต๊ิกเกอรสีเขียวรูปไข ใหเด็กตอเติมภาพใหแปลกใหม นาตื่นเตน และ
นาสนใจที่สุดเทาที่เปนไปได แลวใหตั้งชื่อภาพที่วาดแลวใหแปลกที่สุด 

 กิจกรรมชุดที่ 2 การตอเติมภาพใหสมบูรณ (Picture completion) โดยใหเด็กตอ
เติมภาพจากสิ่งเราที่กําหนดเปนเสนในลักษณะตางๆ มีจํานวน 10 ภาพ เปนการตอเติมใหแปลก
นาสนใจ และนาตื่นเตนที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได แลวใหตั้งชื่อภาพที่ตอเติม แลวใหแปลกและนาสนใจ
ดวย 

 กิจกรรมชุดที่ 3 การใชเสนคูขนาน (Pararell line) โดยใหตอเติมภาพจากเสน
คูขนานจํานวน 30 คู เนนการประกอบภาพโดยใชเสนคูขนานเปนสวนสําคัญของภาพ และตอเติม
ภาพใหแปลกแตกตางไมซ้ํากัน แลวตั้งชื่อภาพที่ตอเติมแลวดวย 

 การทําแบบทดสอบท้ัง 3 กิจกรรม เนนการวาดภาพแปลก นาตื่นเตน นาสนใจ และ
การวาดจากความคิดของเด็กเอง หรือแสดงเอกลักษณของภาพ กิจกรรมท้ัง 3 ชุด ใชเวลาทดสอบ
กิจกรรมชุดละ 10 นาที เมื่อหมดเวลากิจกรรมก็ตองเร่ิมทํากิจกรรมชุดถัดไปทันที กิจกรรมทั้ง 3 ชุด 

จึงใชเวลา 30 นาท ี

 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพแบบ ข .  นี้มีลักษณะเปน
แบบทดสอบคูขนานกับแบบ ก. จะแตกตางกันเฉพาะสิ่งเราที่กําหนดกลาวคือ ในกิจกรรมชุดท่ี 1 เปน
การวาดภาพ โดยใชเด็กตอเติมจากกระดาษสต๊ิกเกอรสีสมเปนรูปคลายไสกรอก กิจกรรมชุดที่  2 การ
วาดภาพใหสมบูรณ โดยใหเด็กตอเติมจากเสนลักษณะตางๆ ซึ่งตางกับแบบ ก. และ กิจกรรมชุดที่ 3 

การใชวงกลม โดยใหเด็กมาตอเติมภาพจากสิ่งเราที่เปนวงกลมขนาดเดียวกันจํานวน 30 วง 
การตรวจใหคะแนน 

 การตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  5.2.1.1 ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดหา

คําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีปริมาณการตอบสนองไดมากในเวลาจํากัด คะแนนความคิด
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คลองตัวคือคะแนนท่ีไดจากการวาดภาพที่ชัดเจน สื่อความหมายไดในแตละกิจกรรม เชน กิจกรรมชุด
ที่ 1 ความคิดคลองตัวมีเพียง 1 คะแนน กิจกรรมชุดที่ 2 คะแนนความคิดคลองตัวสูงสุด 30 คะแนน 

  5.2.1.2 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดสิ่งแปลกใหม ไมซ้ํากับผูอ่ืน โดยใชเกณฑคําตอบของกลุมตั้งแต 1- 15 เปอรเซ็นต จัดเปน
ความคิดท่ีแปลกและไดคะแนนมากท่ีสุด 

  5.2.1.3 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิด
รายละเอียดท่ีนํามาตกแตงความคิดครั้งแรกใหสมบูรณแลวทําใหไดภาพชัดเจนและไดความหมาย
สมบูรณ ดังภาพท่ีมีรายละเอียดแตละสวน ไดคะแนนสวนละ 1 คะแนน การคิดคะแนนในสวน
ละเอียดลออใชชวงคะแนน เชน 1-5 = 1 คะแนน เปนตน 

 5.2.2 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาษา (Thinking – creatively 

with word) เหมาะสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา – ระดับอุดมศึกษา แบบทดสอบความคิดสรางสรรค
โดยอาศัยภาษาเราใหผูสอบแสดงความคิดเชิงสรางสรรคออกมาในรูปของภาษา แบบทดสอบนี้
ประกอบไปดวยกิจกรรมยอย 7 กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 การต้ังคําถาม โดยใชนักเรียนตั้งคําถามจากภาพที่กําหนดให
มากที่สุด เพ่ือใหรูวาเกิดอะไรข้ึนมากท่ีสุด และคําถามท่ีตั้งขึ้นนั้นยอมไมใชคําถามท่ีสามารถตอบได
เพียงแตเหลือบดูรูปภาพเทานั้น แตจะตองตอบจากความคิด 

  กิจกรรมที่ 2 การคาดคะเนเหตุการณ โดยนักเรียนเขียนสาเหตุเกี่ยวกับ
เหตุการณที่แสดงในรูปภาพมามากท่ีสุด 

  กิจกรรมที่ 3 การคาดคะเนท่ีเกิดตามมา ใหนักเรียนเขียนผลที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากเหตุการณในภาพท่ีกําหนด 

  กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงผลผลิตใหดีขึ้น ใหนักเรียนดัดแปลงรูปภาพที่
กําหนดให  

  กิจกรรมท่ี 5 ประโยชนของส่ิงของ ใหนักเรียนเขียนรายชื่อหรือบอกรายชื่อ
สิ่งของท่ีนาสนใจและแปลก ที่ทํามาจากกลองกระดาษมาใหมากท่ีสุด 

  กิจกรรมที่ 6 การต้ังคําถามแปลกๆ ใหนักเรียนตั้งคําถามแปลกๆเกี่ยวกับ
กลองกระดาษ 

  กิจกรรมท่ี 7 การสมมติอยางมีเหตุผล ใหนักเรียนเขียนสิ่งที่คิดหรือเดาวา
อะไรจะเกิดข้ึนจากสถานการณที่ไมนาเปนไปไดที่กําหนดให เชน สมมติวามีกอนเมฆมีเชือกผูก และ
ปลายตรึงกับพ้ืนดินอะไรจะเกิดขึ้น 
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การตรวจใหคะแนน 

การตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค จะใหคะแนนเชนเดียว  แบบทดสอบโดยอาศัย
รูปภาพ กลาวคือ ใหคะแนนความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม (Torance 1974, อาง
ถึงใน อารี พันธมณี 2540 : 191)  

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหการวัดความคิดสรางสรรค สรุปไดวา การวัด
ความคิดสรางสรรค เปนเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมทางความคิดสรางสรรคที่เปนระบบ คะแนนท่ีไดจาก
การวัดพฤติกรรมทางความคิดสรางสรรค ผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
โดยอาศัยภาษาของTorrance ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแบบอัตนัยอาศัยภาษา
จํานวน 1 ฉบับ 6 ตอน ที่มีการกําหนดกิจกรรมและสถานการณสอดคลองกับเนื้อหาท่ีใชในการสอน 

โดยใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การวัดที่ไดจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย ดานที่ 1 ความคิดคลองแคลว (Fluency) ดานที่ 2 ความคิด
ยืดหยุน (Flexibility) ดานที่ 3 ความคิดริเริ่ม (Originality) และดานที่ 4 ความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration) 

 

3.10 บรรยากาศท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
 บรรยากาศที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ไดแก บรรยากาศที่เต็มไปดวยการยอมรับและการ
กระตุนใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ไมวาจะเปนการอภิปราย หรืองานทางวิทยาศาสตร นักเรียน
ตองมีอิสระที่จะสรางสรรคความพอใจ โดยบรรยากาศท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 
 Smith and Hildreth (1971, อางถึงใน อารี รังสินันท 2532 : 86) มีความเห็นวาเรื่อง
บรรยากาศในโรงเรียนและในหองเรียนมีผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กมาก หองเรียนท่ี
เด็กสามารถแสดงความคิดใหมๆแปลกๆของตนเองโดยเฉพาะไดเต็มที่ และนักเรียนมีความรูสึกเปน
อิสระไมถูกควบคุมจากระเบียบวินัยท่ีเครงครัดจนเกินไปรวมทั้งมีการสงเสริมใหนักเรียนแตละคนได
รูจักปญหา ยอมเปนหองเรียนที่สนับสนุนความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

 Sommer (1970 , อางถึงใน อารี รังสินันท 2532 : 87) ไดกลาวถึงลักษณะของหองเรียนวา 
หองเรียนที่มีคุณคาในการสงเสริมความคิดสรางสรรคนั้นจะตองจัดใหมีชั่วโมงวาง และมีที่วางเพ่ือให
เด็กไดใชทํางานอยางอิสระในเวลาที่เขาตองการและสนับสนุนการทํางานเปนกลุม แตตองอนุญาตให
เขาไดแยกออกจากกลุม และทํางานเพียงคนเดียวเมื่อเขาตองการชวงเวลาเชนนั้น 

 Davis (1972 , อางถึงใน อารี รังสินันท 2532 : 87) ไดกลาววา การเสริมสรางหรือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคในตัวเด็ก คือ การชวยใหเด็กไดคนพบความคิดใหมๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพ
นั้นใหเจริญเต็มที่เต็มขีดความสามารถ  
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 Ankney and Sayre (1975 , อางถึงใน กรมวิชาการ 2534 : 25) ไดเสนอแนะจุดเริ่มตนใน
การปฏิบัตขิองครูในการชวยใหนักเรียนในความพยายามท่ีจะสรางความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 
  1. สรางความมั่นใจใหแกนักเรียนในวันแรกของการเขาชั้นเรียน โดยครูใหการ
ยอมรับในความพยายามท่ีจะคิดสรางสรรคของนักเรียน 

  2. ประเมินและใหรางวัลในความพยายามที่จะคิดสรางสรรคของนักเรียน 

  3. ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตอบสนอง
กระตุนใหนักเรยีนไดซักถาม และอภิปรายอยางอิสระ ซึ่งอาจจะใชเกมตางๆเขาชวย 

  4. ขจัดเงื่อนไขสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะการจัดโตะเรียนท่ีตองจัดใหอยูในลักษณะ
เรียบรอยตายตัว อยูในหองเรียนนักเรียนตองไมสงเสียงพูดคุย เปนตน 

  5. เนนกระบวนการทางความคิด ความจริง และสังกัปทางวิทยาศาสตร และสิ่ง
สําคัญ คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร การเปรียบเทียบ การวิเคราะหและการต้ังสมมติฐาน 

  6. จัดหาอุปกรณที่เหมาะสมใหแกนักเรียน 

  7. ใหความสนใจตอทุกคําถามของนักเรียน แมคําถามเหลานั้นจะนอกเร่ืองไปบาง    
ก็ควรอนุญาตใหนักเรียนไดความคิด 

  8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 
  9. พยายามสงเสริมใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง 
  10. แนะนํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของความสัมพันธกับวิทยาศาสตรแกนักเรียน 

  11. ใหนักเรียนรายงานความคิดสรางสรรคที่เคยอาน หรือมีประสบการณมากอน 

  12. จัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหมๆ ซึ่งแสดงถึงความคิดสรางสรรคของครู และ
พยายามจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนใชความคิดแบบอเนกนัย 

  13. พัฒนาทักษะการใชคําถามของครู 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหบรรยากาศที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค สรุป    

ไดวา บรรยากาศท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ตองเต็มไปดวยการยอมรับและการกระตุนใหแสดง
ความคิดอยางอิสระ ไมมีการถูกบังคับใหกระทํา และกิจกรรมที่หลากหลายใหมๆ เพ่ือใหเกิดความคิด
สรางสรรคอยางอเนกนัย 

 

3.11 อุปสรรคในการคิดสรางสรรค 
กรมวิชาการ (2534 : 14-18) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับอุปสรรคของความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
1. การตองการคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว (The one right answer) บุคคลท่ัว ๆ ไป

หรือแมแตผูที่ชอบวิเคราะห จะพยายามหาคําตอบซ่ึงถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และจะมีความ
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พอใจเม่ือไดพบคําตอบน้ันแลว แตผูที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรคเมื่อพบคําตอบแลวเขาจะ
หาคําตอบหรือผลเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากคําตอบท่ีถูกตองนั้น 

2. การจํากัดความคิดตนเอง (The self – imposed) บุคคลท่ัวๆ ไปจะคิดในขอบเขตท่ีจํากัด 

ซึ่งในบางปญหาก็จะไมสามารถหาคําตอบได แตผูที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรคจะคิดเกิน
ขอบเขตไมอยูในวงจํากัด และเขาจะพบวิธีแกปญหาในที่สุด 

3. ความเคยชิน (Conformity) บุคคลทั่วๆ ไป จะคิดเทาที่ปรากฏตามความเคยชินหรือ
ประสบการณท่ีตนมีมา แตผูที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรคจะคิดในแงมุมตางๆ นอกเหนือจาก
ที่เปนอยู เชน อาจจะมองส่ิงๆหนึ่งในหลายมิติ ในขณะที่คนทั่วๆไป มองเห็นเพียงมิติเดียว เปนตน 

4. การไมสนใจในส่ิงที่ทาทายความคิด (Failing to challenge the obvious) มีการกระทํา
บางอยางที่ทาทายความสนใจและความคิด ซึ่งถาพิจารณาแลวก็ไมนาเปนไปได แตก็อาจเปนไปไดคน
ทั่วไปจะไมสนใจทําส่ิงเหลาน้ี แตผูที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรคจะพยายามทําสิ่งนั้นใหเปน
จริงขึ้นมาใหได 

5. การประเมินผลความคิดเร็วเกินไป (Evaluating ideas to quickly) นักวิเคราะหหรือคน
ทั่วไปมักจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบจะทันทีเมื่อเริ่มใชความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เชนอาจจะ
ประเมินวาความคิดของตนเปนความคิดโงๆ หรือไมอาจเปนไปได ซึ่งจะทําใหความคิดนั้นๆ ไมไดถูก
นํามาใชเลย การประเมินผลยังไมควรมีบทบาท ในขณะที่คนเรากําลังใชความสามารถในการคิด
สรางสรรคควรจะรั้งรอพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นไวกอน เพราะความคิดนั้นอาจจะเปนกาวหนึ่งของ
ความคิดสรางสรรค 

6. ความกลัวจะถูกมองวาโง (The fear of looking a fool) บุคคลท่ัวไปจะไมพยายามแสดง
ความคิดเห็นของตนเองออกมา ดวยกลัววาจะถูกมองวาโง แตผูที่มีความสามารถในการคิดสรางสรรค
จะไมคิดเชนนี้เขาจะกลาแสดงความคิดออกมาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึง
คุณภาพของความคิดเหลาน้ัน เพราะอาจจะมีความคิดใดความคิดหนึ่งท่ีเปนความคิดสรางสรรคที่ดี
มากก็ได 

อารี พันธมณี (2537 : 122 – 126) กลาวถึง อุปสรรคของความคิดสรางสรรค มีดังนี ้
1. การไมชอบใหซักถาม การท่ีผูใหญไมสนับสนุนใหเด็กเปนคนชางซักถาม หรือยับยั้งการ

ถาม และรูสึกรําคาญ และไมพอใจการท่ีเด็กซักถามบอย ๆ และโดยเฉพาะเด็กบางคนท่ีชอบถาม
แปลก ๆ ถาครดูุ หรือตําหนิ วาโง ทึบ การกระทําดังกลาว นอกจากจะไมสงเสริมความสามารถในการ
คิดสรางสรรค แลวยังเปนการยับยั้งริดรอนและขจัดความอยากรูอยากเห็นของเด็กใหหมดไป 

2. การเอาอยางกันหรือการทําตามอยางกัน หมายถึง การกระทําที่ชอบเอาอยางกัน คิดตาม
กัน คิดในส่ิงที่เคยมี เลียนแบบของเดิม ไมกลาคิดและกระทําใหแตกตางจากคนอ่ืน หรือของเดิม 

บางครั้งอาจจะกลาคิดแตไมกลาแสดง เพราะกลัวถูกหัวเราะเยาะ กลัวสังคมไมยอมรับการกระทําของ
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ตน การทําในส่ิงที่เหมือนเดิมก็จะไมทําใหเกิดสิ่งแปลกใหม หรือความคิดสรางสรรคขึ้น ดังนั้นจึงควร
สงเสริมใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นของเขาเอง 

3. การเนนบทบาทและความแตกตางทางเพศมากเกินไป การท่ีสังคมกําหนดบทบาทเพศ
หญิง เพศชายอยางเครงครัด ทําใหทั้งสองเพศไมกลาลวงล้ําในเสนท่ีขีดกําหนดไวทั้งที่ตนมี
ความสามารถ 

4. วัฒนธรรมที่เนนความสําเร็จและประณามความลมเหลว ดังนั้นจึงทําใหเด็กไมกลาทดลอง
ของใหม เพราะกลัวความลมเหลว และผลท่ีไดรับจากสังคม คือ การดูถูกดูแคลนลักษณะเหลานี้จึง
เปนเหตุใหเกิดความหวาดกลัว ไมกลาทดลองความคิด ความสนใจของตน หรือวิทยาการใหม ๆ อัน
เปนทางไปสูการสรางสรรค 

5. บรรยากาศท่ีเครงเครียดและเอาจริงเอาจังมากเกินไป หมายความวา การกระทําและ
ความคิดทุกอยางจะตองอยูในระเบียบแบบแผนอยางเครงเครียด จะคลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไป
แมแตเล็กนอยก็ถือเปนความผิดอันยิ่งใหญ และไมสามารถอภัยใหได บรรยากาศแบบน้ีจะทําใหรูสึก
อึดอัดหวาดกลัว และไมกลาคิดสรางสรรค 

6. ความกลัว หมายถึง ความไมกลาคิด ไมกลาแสดง และไมกลากระทําสิ่งใดใหมๆ เพราะ
กลัวการถูกหัวเราะเยาะ กลัวถูกตําหนิ ความกลัวจะเปนตัวบั่นทอนความสามารถในการคิดสรางสรรค
อยางยิ่ง และจงระลึกเสมอวาคนที่กลัวการทําผิดคือคนท่ีไมไดทําอะไรเลย 

7. ความเคยชิน หมายถึง การยอมรับ หรือติดอยูกับรูปแบบหรือการกระทําเดิมท่ีเคยทําเปน
ประจําโดยไมมีการเปล่ียนแปลงใหม มองเห็นความคิดใหม การเปล่ียนแปลงเปนเรื่องเดือดรอนสราง
ความรําคาญและเพ่ิมปญหา ดังนั้นควรปลูกฝงใหรูจักการปรับปรุงสภาพแวดลอมตนเองใหตางจากที่
เคยเปนมา 

8. ความมีอคติหรือความลําเอียง หมายถึง ความเชื่อและคิดตามทัศนะของตน ลําเอียงและ
ยึดมั่นกับความเขาใจของตนโดยไมยอมรับรูสิ่งใหม ทําใหเกิดทัศนะที่คับแคบไมยอมเชื่อถือแนวทาง
อ่ืนๆ ที่เปนไปได 

9. ความเฉื่อยชา หมายถึง ความอืดอาด เชื่องชา และความลาชาในการริเริ่มท้ังความคิดและ
การกระทํา ความเฉื่อยชาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญยิ่งตอการสรางสรรค เปนการแสดงถึงการขาดความคิด
ริเริ่ม ขาดแรงกระตุนที่จะผลักดันใหทําสิ่งใหม ๆ 

10. ความเกียจคราน จะเปนอุปสรรคของงานทุกชนิด ยังหมายรวมถึงลักษณะท่ีทําเพียงให
ผานไป ไมเอาจริงเอาจังในส่ิงใด สักแตทําใหพอเสร็จ ฉะนั้นบุคคลที่เกียจครานจะไมสามารถ
สรางสรรคผลงานที่ดีได และความเกียจครานก็ไมเคยใหผลดีแกผูใด 

Rawlinson (Rawlinson 1971 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน 2549 : 176) ที่กลาววา สิ่งที่
เปนอุปสรรคซึ่งสกัดกั้นความคิดดังกลาว 6 ประการ ไดแก  
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1. คําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว คนทั่วไปหรือผูที่ชอบวิเคราะหจะพยายามหาคําตอบท่ี
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว และจะมีความสุขเมื่อพบคําตอบนั้น แตผูมีความคิดสรางสรรคจะหาผล
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากคําตอบท่ีถูกน้ัน  

2. การกําหนดความคิด ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะคิดเกินขอบเขตไมอยูในวงที่จํากัดและจะ
หมดวิธีแกปญหาในที่สุด 

3. ความเคยชิน ผูมีความคิดสรางสรรคจะคิดในแงมุมตางๆ นอกเหนือจากท่ีเปนอยู 
4. การไมสนใจสิ่งที่สนใจ ความคิดมีบางสิ่งท่ีไมนาเปนไปได เชน การทํากระเปาจากขนของ

หน ูซึ่งคนท่ัวไปจะไมสนใจที่จะทําใหมันเปนจริงขึ้นมา 
5. การประเมินความคิดเร็วเกินไป ในขณะที่คนใชความคิดสรางสรรคการประเมินผลยังไม

ควรมีบทบาทในขณะนี้ ควรจะรั้งรอการพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นไวกอน เพราะความคิดนั้นอาจจะ
เปนกาวหนึ่งของความคิดสรางสรรค 

6. ความกลัวจะถูกมองวาโง คนทั่วไป จะไมแสดงความคิดของตนออกมา เพราะกลัวจะถูก
มองวาโง แตผูมีความคิดสรางสรรคจะไมคิดเชนนั้น เขาจะกลาแสดงความคิดออกมาใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได โดยไมจําเปนจะตองคํานึงถึงคุณภาพของความคิดเหลานั้น ซึ่งอาจมีความคิดใดความคิด
หนึ่งที่ริเริ่มสรางสรรคไดดีมาก 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหอุปสรรคในการคิดสรางสรรค สรุปไดวา อุปสรรคใน
การคิดสรางสรรค เกิดมาจากความกลัวไมกลาคิดไมกลาแสดงออก กลัวถูกหัวเราะเยาะ กลัวทําผิด 

กลัวถูกมองวาโง วาบา เปนการบั่นทอนการคิดสรางสรรค เกิดจากความเคยชินของประสบการณของ
ทุกคนท่ีตองพบเจอ ขัดขวางการสรางความคิดแปลกใหม จนนําไปสูความเกียจคราน เฉื่อยชา สุดทาย
ขาดแรงกระตุนในการสรางสรรคผลงานออกมาในรูปแบบตางๆ 

 

สรุป 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่ใชในการวัด
พฤติกรรมจาก Torrance ซึ่งเปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทางดานความคิดสรางสรรค โดย
ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการทํางานของสมองที่แสดงออกมาในความคิดหลากหลายทิศทาง 
ไมซ้ําผูอ่ืน แปลกใหม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนเกิดการเชื่อมโยงเขาสูการสราง ในองคประกอบ 

ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ นําไปสูสิ่งใหม ซึ่งวัด
จากพฤติกรรมที่ออกมาในรูปแบบคะแนน จากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแบบอัตนัย โดย
อาศัยภาษาจํานวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 6 ตอน วัดความคิดสรางสรรค 4 ดาน ประกอบดวย ความคิด
คลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration)  
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 4.1.1 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

นวลจันทร ผมอุดทา (2545 : 70) ที่ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร ที่จัดการเรียนรูแบบ
SSCS  ที่มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความสามารถใน
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ 

SSCS และ 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบSSCS และกลุมท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนกลุมทดลอง 42 คน และกลุมควบคุม 40 

คน นักเรียนในกลุมทดลองไดรับการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบSSCS และนักเรียนกลุมควบคุมไดรับ
การสอนแบบปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
ผลการวิจัย พบวา 1. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอน    

ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวาเกณฑขั้นต่ํา รอยละ 50 ที่กําหนดไว 2. ความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนท่ีจัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

นันทวัน คําสียา (2551 : 91-92) เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การ
เรียนรูแบบ KWL และการเรียนรูแบบ SSCS โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การ
เรียนรูแบบ KWL และการเรียนรูแบบ SSCS กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนที่ 2           

ปการศึกษา 2550 จํานวน 114 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT วิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการ
เรียนรูแบบ SSCS มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การเรียนรูแบบ KWL และการ
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เรียนรูแบบ SSCS มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร แตกตางกัน 

สุภัทรา สิริรุงเรือง (2554 : 92 – 101) เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS ที่มี
ตอความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง “การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ        

1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง “การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชรูปแบบ SSCS 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเรื่อง “การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรีโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชรูปแบบ SSCS 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS เรื่อง “การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใชรูปแบบ SSCS กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 44 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) ผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
เรื่อง “การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว” โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใชการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนและสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง “การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว” อยูในระดับดี และ 3) นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการ
จัดการเรียนรูแบบSSCS วามีความเหมาะสม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยภาพรวม 

พบวา นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูวามีความเหมาะสมในทุกๆดาน ไมวาจะเปน
ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู และดานครู  

อุไรวรรณ รักดวน (2542: 95 - 98 ) เรื่อง ผลการสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอสท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนเอสเอสซีเอส 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 60 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป โดยใชรูปแบบการสอนเอสเอสซีเอส 3. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปญหา กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนเอส
เอสซีเอส กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานนาหนองทุม สังกัด
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สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแกงครอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2541 จํานวน 27 คน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ไดรับ
การสอนแบบเอสเอสซีเอส มีผูผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยทั้งชั้นคิดเปนรอยละ 73.15 และมีผูผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 จํานวน 24 คน จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 88.89 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดรับ
การสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอสสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

  

4.1.2 ความคิดสรางสรรค 
 มิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545 : 44) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของ
เดอ โบโน และการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซที่มีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการฝกคิด
แบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน 2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังการ
ไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคตของทอแรนซ และ 3. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน กับนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบ
แกปญหาอนาคตของทอแรนซ กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน           

วิสุทธิกษัตรี อําเภอเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2544 ที่มีความคิด
สรางสรรคต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling)ผลการวิจัย พบวา 1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการฝก
คิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคต ของทอแรนซ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 3. นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และนักเรียนท่ี
ไดรับการฝกคิดแบแกปญหาอนาคตของทอแรนซ มีความสรางสรรคเพ่ิมมากขึ้น ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ณรรชกร เอ่ียมขํา (2552 : 69-110) เรื่อง การพัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถ
ในการคิดแกปญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิด
แกปญหาอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต 2. ศึกษา
พัฒนาการของความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต  กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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โรงเรียนสายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 42 คน 

ไดมาโดยวิธีการจับฉลาก ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังการจัดดวยเทคนิค
แกปญหาอนาคตมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง 2. พัฒนาการของความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในแตละแผนกิจกรรมแนะแนว และ 3. ความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตอยูในระดับเห็นดวย
มากทั้ง 3 ดาน โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่หนึ่ง คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
รองลงมา คือ ดานประโยชนที่ไดรับและดานบรรยากาศในการเรียนรูตามลําดับ 

 กัลยา ภูทอง (2554 : 378-393) ไดศึกษาผลการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และความเขาใจ
ที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ       

ซินเนคติคส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. พัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคสใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 
70 2. ศึกษาพัฒนาการความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคส 3. ศึกษาความเขาใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคส 4. ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคส กลุมตัวอยางที่ใช คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานทุงแจง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544 

ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคส นักเรียนมีผลการเรียนรูคิดเปนรอยละ 94.67 สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว คือ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบซินเนคติคส นักเรียนมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความเขาใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับที่มาก 4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติคสโดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยระดับมาก 

 

4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 4.2.1 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 Luft and others. (1997 : 18-21 อางถึงใน กัญชนก กามะพร 2553 : 52) ไดศึกษาวิธีการ
แกปญหาในวิชาวิทยาศาสตรใชรูปแบบการสอนแบบ SSCS มาบูรณาการใชแกปญหาในวิชา
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คณิตศาสตรพบวา การใชการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําใหนักเรียนคนหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่
กําหนดใหสามารถอธิบาย วางแผนแกปญหา วิเคราะหขอมูลจัดทําขอมูลเพ่ือสื่อสารกับคนอ่ืน และ
รวมกันสรุปผลการคําตอบ ไดเปนอยางด ีโดยจากการทําแบบทดสอบ 

 Pizzini, Shepardson and Abell (1989) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบ SSCS กับการสอนแบบปกติที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบ SSCS ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับชั้น
มัธยมศึกษามีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ และนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษามีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนในระดับประถมศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 Anderson (1982.PP.4795-A อางถึงใน กาญจนา ดวงนาและคณะ 2551 : 67) ไดสรางชุด
การสอนดวยตนเองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมในระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยใชชุดการสอนดวยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏ
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

4.2.2 ความคิดสรางสรรค 
 Torrance (Torrance, อางถึงใน กรมวิชาการ 2535 : 86) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เกรด 1 – เกรด 12 โดยใชแบบทดสอบชุดการถามและการเดาคําตอบ 

ผลการศึกษา พบวา นักเรียนตั้งแตเกรด 7 ขึ้นไป มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งใกลจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 11 – 12) 

 Getzels and Jackson. (1962 : 15 – 16) ไดศึกษาลักษณะของนักเรียนมัธยมที่มีความคิด
สรางสรรค และไมมีความคิดสรางสรรคกับกลุมนักเรียนท่ีเรียนดี ปรากฏวานักเรียนท่ีเรียนยอดเยี่ยม 

มักไมคอยมีความคิดสรางสรรค เพราะนักเรียนที่เรียนดียอดเยี่ยมมักคิดในทางเดียว คือ มีคําตอบท่ีถูก
เพียงคําตอบเดียว สวนนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคเปนนักเรียนกลุมท่ีเรียนคอนขางดี แตไมถึงข้ัน
ยอดเยี่ยม นักเรียนเหลานี้มีความคิดหลากหลายทาง  
 Cicirelli. (1965 : 303 – 304) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 6 จํานวน 609 คน โดยใชแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคของมินิโซตา ผลการวิจัยปรากฏวา ความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสัมพันธแตอยูในระดับต่ํา 

ผลจากการศึกษางานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงที่มีขั้นตอนใน
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การคนหา แกปญหา สรางแนวทางแกปญหา และเสนอความคิดเห็น ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนเกิด
ความสามารถในการแกปญหาที่สามารถพัฒนาไปสูความสามารถในการคิดสรางสรรคไดดวยตัว
นักเรียนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มาใชในการจัดกิจกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา เพ่ือใหนักเรียนเกิดผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค 
จากการหาแนวทางแกปญหาใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

สรุป 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิด

สรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS นั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัย ดังนี้ หลักสูตรกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชา ส 30287 สิ่งแวดลอม
และการพัฒนา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ความคิดสรางสรรค และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มี 

4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา  : นักเรียนระดมสมอง สังเกต คนควา 
แยกแยะ วิเคราะห คนหาปญหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา 
ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา  : นักเรียนรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการแกปญหา 
และพิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปขั้นตอนที่ 1 หรือ 

ปรับปรุงแผนการตนเอง ขั้นตอนท่ี 3 Create: C การสรางคําตอบ  : นักเรียนจัดกระทํา สราง 
กระบวนการแกปญหาหรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ี
เขาใจงาย สรางสรรคคําตอบแปลกใหม และคําตอบที่แตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ ขั้นตอน   

ที่ 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น : นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแตละกลุม โดย
การตั้งคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน และประเมินผลการ
แกปญหา และประเมินผลความคิดสรางสรรคมาใชในการพัฒนาผลการเรียนรู ซึ่งเปนการสงเสริมและ
พัฒนาการคิดดานตางๆอีก เชน การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และที่
สําคัญ คือ การคิดสรางสรรค โดยนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การทํางานรวมกัน เกิดการคิด
เปน ทํางานเปน ออกแบบการแกปญหาไดอยางสรางสรรคเปน และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือการปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
สืบไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและ       

การพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
เรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบSSCS ใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวสอบกอน
และสอบหลัง (The One Group Pretest - Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต         

มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 4 หองเรียน จํานวน 160 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 41 คน ซึ่งได
โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก โดยใชหองเรียนเปน
หนวยสุม 

 

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ
หนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง One Group Pretest - Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2555 : 14

 X  
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   แทน การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 
 X  แทน การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

  แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

1. ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
  2.1 ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
  2.2 ความคิดสรางสรรค 
  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

  

ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557  ใชเวลารวม 14 

คาบเรียน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 7 แผน ใชเวลาสอน 14 คาบเรียน มีดังนี ้

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ (ดานปาไม, สัตวปา, ปะการัง) ใช
เวลา 2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ (แรธาตุ, พลังงาน, ดิน, น้ํา) ใชเวลา 
2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มลพิษทางส่ิงแวดลอม (มลพิษทางนํ้า, มลพิษทางอากาศ, 

มลพิษทางเสียง, มลพิษทางทัศนียภาพ) ใชเวลา 2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 สภาวการณตางๆ (อุทกภัย แผนดินไหว ดินโคลนถลม 

การกัดเซาะชายฝง และภัยแลง) ใชเวลา 2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ
ศิลปกรรม ใชเวลา 2 คาบเรียน 
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  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การพัฒนาและบริโภคท่ียั่งยืน ใชเวลา 2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ความรวมมือในการแกปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ใชเวลา 2 คาบเรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS จํานวน 1 ฉบับ เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค  
 4. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  
การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เรื่องสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา จํานวน 7 แผน ใชเวลาสอน 14 คาบเรียน มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับ เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

  1.2 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 
โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 
  1.3 สรางแผนการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS จํานวน 7 แผน ใชเวลาสอน 14 

คาบเรียน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ดานปาไม สัตวปา และปะการัง 
จํานวน 2 แผน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ดานดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงาน 

จํานวน 2 แผน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง มลพิษทางส่ิงแวดลอม ดานเสียง ทัศนียภาพ อากาศ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จํานวน 2 แผน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง สภาวการณทาง
ธรรมชาติ ดานอุทกภัย ดินโคลนถลม การกัดเซาะชายฝง และแผนดินไหว จํานวน 2 แผน แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปกรรม จํานวน 2 แผน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการพัฒนาและการบริโภคที่ยั่งยืน จํานวน 2 แผน แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 7 เรื่อง ความรวมมือในการแกไขปญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 แผน 

โดยมีการแบงเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร มีการแบงสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังตารางที่ 9  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 

ตารางที่ 9 การแบงเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระภูมิศาสตร 
แผนที่ เร่ือง ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง คาบเรียน 

1 ทรัพยากรธรรมชาติ (ดาน
ปาไม, สัตวปา, ปะการัง) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายปจจัยทางภูมิศาสตรที่มผีลตอการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆ ใน
ประเทศไทยได 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะหอิทธิพลสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอ
การเกิดทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆของประเทศ
ไทยได 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณและวิกฤติการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆในประเทศไทยใน
ปจจุบันและในอนาคตอันใกลได 
4. นักเรียนสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆที่มผีลจากการ
กระทําของมนุษยและธรรมชาติได 

2 

2 ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน, 

น้ํา, แรธาตุ, พลังงาน) 

2 

3 มลพิษทางสิ่งแวดลอม  

(เสียง ทัศนียภาพ อากาศ 

ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย) 

2 

4 สภาวการณทางธรรมชาติ 

(อุทกภัย ดินโคลนถลม 

การกัดเซาะชายฝง และ
แผนดินไหว) 

2 

5 การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และศลิปกรรม 

6. นักเรียนสามารถอธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม และศิลปกรรมได 
7. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
8. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศลิปกรรมได 

2 

6 การพัฒนาและการบรโิภค
ที่ยั่งยืน 

9. นักเรียนสามารถระบุแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
10. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนได 
11. นักเรียนสามารถประเมินมาตรการในการปองกันและ
แกปญหา การประสานความรวมมือในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคกรตางๆได 

2 

7 ความรวมมือในการแกไข
ปญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

12. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการมีสวนรวมในการ
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
13. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
14. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางแกไขปญหาสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได 

2 
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1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอง ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะวา กิจกรรมของท้ัง 7 แผน มีความคลายคลึงกันอาจ
นํามาซ่ึงความเบ่ือหนายในเรียนรู แนะนําใหปรับกิจกรรม และควรตรวจสอบความถูกตองของคําผิด
ถูกในเน้ือหา ทุกข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู ควรปรับลดเนื้อหาลง ควรหาสถานการณที่ใกลตัว 
เปนปจจุบัน และแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ไมควรนําการอธิบายตัวอยาง
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคใสลงไปในแผน ควรตรวจสอบความถูกตองของหัวขอในแตละ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงานในประเทศไทย  

1.5 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยปรับปรุงดังนี้ เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและแตกตางในแผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู เชน กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนทั้งวีดีทัศน รูปภาพ กิจกรรมท่ีให
นักเรียนเขามามีสวนรวม กิจกรรมการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณที่หลากหลาย
และที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน เพ่ือความนาสนใจมากย่ิงขึ้น และเพ่ิมเกมในการสรุปความรู แผนการ
จัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน ปรับลดเนื้อหาที่นักเรียนสามารถคนหาเองไดจากสถานการณกําหนดให และ
เพ่ิมเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 โดยเพิ่มแผนท่ีทรัพยากรดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงานในประเทศ
ไทย และแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 และ 7 นําคําอธิบายแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคออก 

1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน คือ 1. ผูเชี่ยวชาญดาน
วิธีสอน 2. ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ 3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ความสอดคลองระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู โดยนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ระหวาง จุดประสงค เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู (มาเรียม นิลพันธุ, 
2549 : 177) ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนการสอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยทําแบบ
สํารวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอความแตละขอ โดยกําหนดการพิจารณาดังนี้ 
 + 1  หมายถึง เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
กับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม 
 -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมสอดคลองกันระหวางจุดประสงค
กับเนือ้หา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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คาดัชนีมีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีคาตั้งแต 
0.50 ขั้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดเทากับ 0.99 (ดังภาคผนวก ข หนา 128-129) 

1.7 ปรับปรุง แกไข แผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา เนื้อหาภายในแผนการจัดการเรียนรูอาจจะมากเกินไปทําใหสงผลตอ
การจัดการเรียนรูภายในชั่วโมงอาจไมครบตามแผนท่ีวางไว แผนการจัดการเรียนรูทุกแผนควรมีการ
เพ่ิมเติมการวัดและการประเมินผลสมรรถนะสําคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
เกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน  

1.8 สุมแผนการจัดการเรียนรู ที่แกไขแลวจํานวน 2 แผน ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ดานปาไม สัตวปา และปะการัง และแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ดานดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงาน ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2               

ปการศึกษา 2557 จํานวน 37 คน กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย  

1.9 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรูที่สุมไปทดลองใชนั้นมีขอปรับปรุง ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานปาไม สัตวปา และปะการัง ใชเวลาในการสอนมากเกินไปทําใหเวลาในการ
จัดกิจกรรม SSCS เหลือนอย จึงไมสามารถนําเสนอขั้นที่ 4 Share ได แกไขโดยการสรุปเนื้อหาให
เปนประเด็นสําคัญตามจุดประสงคที่วางไว ทําใหชวงเวลาในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อนํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรรมชาติ ดานดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงาน จึงสามารถ
ดําเนินการสอนไดตามข้ันตอนที่กําหนดไว 

1.10 นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุม
ตัวอยาง 

สรุปขั้นตอนการสรางและการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เรื่อง สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่2 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูรสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูแบบ SSCS  

ขั้นที่ 2 กําหนดเนื้อหา เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

ขั้นที่ 4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ขั้นที่ 5 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ขั้นท่ี 7 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

สุมแผนการจดัการเรียนรูทีไ่ปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 8 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นที่ 9 

ขั้นที่ 10 
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เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สรุปขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูในแผนภาพที่ 3 มีดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 โครงสรางและรายละเอียดของข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

 

การวัดและการประเมินผล 

ขั้นกิจกรรม 

พัฒนานักเรียน 

ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา : นักเรียน
ระดมสมอง สังเกต คนควา แยกแยะ วิเคราะห 
คนหาปญหาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดย
ครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา  

ขั้นตอนท่ี 4 Share: S การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น : นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
แตละกลุม โดยการต้ังคําถาม พรอมปรับปรุง
ตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในช้ันเรียน 

และประเมินผลการแกปญหา  

สาระสําคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู 

เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 Solve: S การแกปญหา : 

นักเรี ยนรวมกันตัดสินใจ  ออกแบบ  วาง
แผนการแกปญหา และพิสูจน หรือ ทดสอบ
การแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถ
กลับไปข้ันตอนที่ 1 หรือ ปรับปรุงแผนการ
ตนเอง  

ขั้นตอนที่ 3 Create: C การสรางคําตอบ : 

นักเ รี ยนจัดกระทํา  สร า ง  กระบวนการ
แกปญหาหรือกระบวนการตามแผนการของ
ตนเองจากข้ันท่ี 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ีเขาใจ
งาย สรางสรรคคําตอบแปลกใหม และคําตอบ
ที่แตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ 
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2. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา จํานวน 1 ฉบับ      

ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (Pretest – Posttest) เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ 

โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิธีการเขียนและสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และหลักเกณฑใหคะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบและคูมือวัดผล
และประเมินผล 

2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

2.3 วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และวัตถุประสงค ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ของสาระที่ 5 ภูมิศาสตร เรื่องส่ิงแวดลอมและการพัฒนา          
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา โดยวิเคราะหขอสอบ

ตามระดับความรูของนักเรียน ที่แสดงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จํานวน 40 ขอ ดังตารางที่ 10 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับระดับพุทธิพิสัยของขอสอบ
ผลการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

 

มาตรฐาน
การเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

ชวงชั้น  
ม.4-6 

 

เนื้อหา 
 

จุดประสงค 
 

พุทธิพิสัย  

รวม 

จํา
 

เขา
ใจ

 

ปร
ะย
ุกต
ใช
 

วิเค
รา
ะห
 

ปร
ะเมิ

น 

สร
าง
สร
รค
 

 

 

ม.5.1  

/2, 3, 4 

และ 
ม.5.2  

/1 

 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ 

(ดานปาไม, สัตวปา, 
ดิน, น้ํา) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายปจจัย
ทางภูมิศาสตรที่มผีลตอการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาวการณตางๆ ในประเทศ
ไทยได 

1 1 - - - - 2 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ 

(แรธาตุ, พลังงาน, 

ปะการัง, ปา
ชายแดน) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห
อิทธิพลสภาพภมูิศาสตรที่มผีลตอ
การเกิดทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาวการณตางๆของประเทศ
ไทยได 

- - 1 2 - - 3 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับระดับพุทธิพิสัยของขอสอบผล
การเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (ตอ) 

 
มาตรฐาน
การเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

ชวงชั้น  
ม.4-6 

 

เนื้อหา 
 

จุดประสงค 
 

พุทธิพิสัย  

รวม 

จํา
 

เขา
ใจ

 

ปร
ะย
ุกต
ใช
 

วิเค
รา
ะห
 

ปร
ะเมิ

น 

สร
าง
สร
รค
 

 

ม.5.1  

/2, 3, 4 

และ 
ม.5.2  

/1 

 

3.มลพิษทาง
สิ่งแวดลอม (มลพิษ
ทางน้ํา, มลพิษทาง
อากาศ, มลพิษทาง
เสียง) 

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห
สถานการณและวิกฤติการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาวการณตางๆในประเทศไทยใน
ปจจุบันและในอนาคตอันใกลได 

- - - 2 1 - 3 

4.สภาวการณตางๆ 

(สารเปนพิษ, ขยะมูล
ฝอย, บรรยากาศ) 

4. นักเรียนสามารถประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาวการณตางๆทีม่ี
ผลจากการกระทําของมนุษยและ
ธรรมชาตไิด 

- - - 2 1 - 3 

 

 

 

 

 

ม. 5.2 

/3, 4 

5.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และ
ศิลปกรรม 

6. นักเรียนสามารถอธิบายการใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และศลิปกรรมได 

1 1 - - - - 2 

7. นักเรียนสามารถระบุแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

1 2 - - - - 3 

8. นักเรียนสามารถเสนอแนว
ทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และศลิปกรรมได 

- - 2 1 1 1 5 

ม. 5.2 

/2 

6.การพัฒนาและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

9. นักเรียนสามารถระบุแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมได 

1 1 - - - - 2 

  10. นักเรียนสามารถเสนอ
แนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนได 

- - 1 1 1 1 5 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับระดับพุทธิพิสัยของขอสอบผล
การเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (ตอ) 

มาตรฐาน
การเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

ชวงชั้น  
ม.4-6 

 

เนื้อหา 
 

จุดประสงค 
พุทธิพิสัย  

รวม 

จํา
 

เขา
ใจ

 

ปร
ะย
ุกต
ใช
 

วิเค
รา
ะห
 

ปร
ะเมิ

น 

สร
าง
สร
รค
 

  11. นักเรียนสามารถประเมิน
มาตรการในการปองกันและ
แกปญหา การประสานความ
รวมมือในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขององคกรตางๆได 

- - - 2 - - 2 

 

 

 

ม. 5.2  

/5 

 

7.ความรวมมือในการ
แกไขปญหาสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

12. นักเรียนสามารถเสนอแนว
ทางการมีสวนรวมในการ
แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมได 

- - 1 1 - 1 3 

13. นักเรียนสามารถเสนอแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 

- - 1 1 - 1 3 

14. นักเรียนสามารถเสนอแนว
ทางแกไขปญหาสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได 

- - 1 1 1 1 4 

รวม 4 5 8 13 5 5 40 

 

ทั้งนี้ผูวิจัยสรางขอสอบจํานวนทั้งสิ้น 80 ขอ เพ่ือนําไปหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจ
จําแนก (r) ของแบบทดสอบ กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวจึงคัดเลือกขอสอบที่ไดคาตามเกณฑ
ที่กําหนด ใหคงเหลือ 40 ขอ 

2.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา เสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะวา ควร
ปรับคําถามใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขอท่ี 1, 15, 19 และ26 ควรแกไขใหขอสอบมีการวัดตามท่ี
แสดงพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ในขอที่ 5, 7, 8, 47, 67 และ72 และควรใชคําตอบในตัวเลือกที่มี
ลักษณะเดียวกันเรียงกัน เชน ขอ ก. ไม ขอ ข. ไม ขอ ค. ไมใช ขอ ง. ไมใช เปนตน ในขอที่ 65และ19  
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2.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยปรับปรุงดังนี้ ขอสอบ ขอ 1, 15, 19, และ 26 

เปลี่ยนแปลงขอคําถามใหกระชับ ใชคําที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น เปลี่ยนแปลงพุทธิพิสัยของขอสอบ ขอที่ 5 

“เขาใจ เปลี่ยนเปน นําไปใช” ขอที่ 7, 8, 47 และ 67 “วิเคราะห เปลี่ยนเปน จํา” และขอที่ 72 

“เขาใจ เปลี่ยนเปน จํา” ขอสอบขอที่ 65 และ 19 จัดเรียงตัวเลือก ก ข ค ง  
2.7 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและการ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหาแบบทดสอบ ตรวจสอบคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 + 1  หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 -  1 หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

คาดัชนีมีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีคาตั่งแต 
0.50 ขั้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑท่ียอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญไดคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.67 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.99 (ดังภาคผนวก ข 

หนา 130 - 139) 

2.8 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา แบบทดสอบขอที่ 12 และ ขอที่ 73 

พุทธิพิสัยไมตรงกับขอคําถาม แบบทดสอบขอที่ 47 ปรับแกใหมีความชัดเจนของขอคําถาม และควรมี
การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลือก แบบทดสอบขอท่ี 63 และ 64 ซึ่งมีการสลับตัวเลือกกัน  

2.9 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา จํานวน 80 ขอ ไป
ทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 36 คน กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาความ
ยากงาย (p) ของแบบทดสอบ ไดคาระหวาง 0.22 – 0.78 (ดังภาคผนวก ข หนา 140 - 143) โดยใช
เกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ ไดคา
ระหวาง 0.22 – 0.56 (ดังภาคผนวก ข หนา 140 - 143) โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป (มา
เรียม นิลพันธุ, 2551: 180-188) ทั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบใหคงเหลือทั้งสิ้น 40 ขอ ตาม
พฤติกรรมดานพุทธพิสัยที่กําหนดไว  

2.10 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา จํานวน 40 ขอ ไปหา
คาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรคูเดอร –   ริชารดสัน จากสูตร (KR – 20) (มาเรียม นิลพันธุ 
2549 : 182) ซึ่งไดเทากับ 0.86 
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2.11 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจัยการทดลองกลุมตัวอยาง 

สรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สามารถสรุปเปนแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูและเน้ือหา 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ท่ีสรางขึ้น เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช (Tryout)  

กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 

นําแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) จากสูตร (KR–20) 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 4 

ขั้นท่ี 5 

ขั้นที่ 7 

ขั้นท่ี 8 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นท่ี 9 

ขั้นท่ี 10 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

นําแบบทดสอบไปปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน 

ขั้นที่ 11 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ขั้นท่ี 6 
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3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 1 ฉบับ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(Pretest – Posttest) ซึ่งผูวิจัยไดสรางตามแนวคิดของTorance (Torance 1974, อางถึงใน อารี 
พันธมณี 2540 : 165) ประกอบดวยความสามารถ 4 ดาน ไดแก 1. ความคลองแคลว (Fluency)     

2. ความยืดหยุน (Flexibility) 3. ความคิดริเริ่ม (Originality) 4. ความละเอียดลออ (Elaboration) 

เปนแบบวัดความคิดสรางสรรคแบบอัตนัยจํานวน 6 ตอน  โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

โดยอาศัยแนวทางจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของ Torrance และจากเน้ือหารายวิชา     
ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือนํามาสรางและออกแบบเปน
ขอความหรือสถานการณหรือการนําเสนอแนวทางเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3.2 ศึกษาตําราเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักการและวิธีการสรางแบบ
วัดความคิดสรางสรรค 

3.3 สรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค โดยใชแนวคิดของTorance (Torance 1974, 

อางถึงใน อารี พันธมณี 2540 : 165) จํานวน 1 ฉบับ 6 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 

3 ตอนท่ี 4 และตอนที่ 6 ตอนละ 2 ขอ ยกเวนตอนท่ี 5 จํานวน 1 ขอ ซึ่งวัดความคิดสรางสรรค 5 

ดาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 การวัดความคิดสรางสรรคตามแนวคิด Torance  

องคประกอบ
ความคิดสรางสรรค 

คํานิยาม 

1.  

ความคิดคลองแคลว 
(Fluency) 

ความสามารถในการคิดตอบสนองตอสิ่ งเราใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได หรือ
ความสามารถคิดหาคําตอบที่เดนชัด และตรงประเด็นมากท่ีสุด ซึ่งจะนับปริมาณความคิดที่
ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน 

2. 

ความคิดยดืหยุน 

(Flexibility) 

ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณตางๆได ความคิดยดืหยุนเนนใน
เรื่องของปริมาณท่ีเปนประเภทใหญๆของความคิดแบบคลองแคลวนั่นเอง เปนตัวเสริมและ
เพิ่มคุณภาพของความคิดคลองแคลวใหมากขึ้น ดวยการจัดเปนหมวดหมูและมีหลักเกณฑ
ยิ่งข้ึน 

3. 

ความคิดรเิริม่ 

(Originality) 

ความสามารถคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเริม่
อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดสิ่งใหมขึ้น 

4. 

ความคิดละเอียดลออ 

(Elaboration) 

ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น และยังรวมถึงการ
เชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆอยางมีความหมาย ไปสูความคิดที่คนคาดไมถึง 
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ทั้งนี้ผูวิจัยออกขอสอบจํานวน 2 ชุด ชุดละ 6 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 

ตอนท่ี 4 และตอนที่ 6 จํานวนตอนละ 2 ขอ ตอนท่ี 5 จํานวน 1 ขอ เพ่ือนําไปหาคาความยากงาย (p) 

และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความคิดสรางสรรค กับนักเรียนซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง แลวจึง
คัดเลอืกขอสอบท่ีไดคาตามเกณฑที่กําหนด ใหคงเหลือ 1 ฉบับ จํานวน 6 ตอน 

3.4 เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะวา ควรใชสถานการณ
เดียวในการตอบคําถามแบบทดสอบท้ัง 6 ตอน และควรตรวจสอบการยอหนาของแบบทดสอบทุกขอ 

3.5 ปรับปรุง แกไขแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยปรับปรุง ดังนี้ ใชสถานการณในการตอบคําถามเก่ียวกับความคิดสรางสรรค 1 เรื่อง 
ตอขอสอบ 6 ตอน และยอหนาขอสอบท้ัง 6 ตอน ใหเหมือนกัน 

3.6 เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิธีสอน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 + 1  หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 -  1 หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบทดสอบนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

คาดัชนีมีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีคาตั่งแต 
0.50 ขัน้ไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญไดคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.67 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.98 (ดังภาคผนวก ข 

หนา 145 - 146) 

3.7 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา ควรหาสถานการณที่เปนปจจุบันและสามารถตอบคําถามแบบทดสอบ
ทั้ง 6 ฉบับไดอยางชัดเจนมากข้ึน 

3.8 นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 2 ฉบับ ชุดละ 6 ตอน ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 

ตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 6 จํานวนตอนละ 2 ขอ ตอนท่ี 5 จํานวน 1 ขอ ไปทดลองใช (Try out) 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 31 คน กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาความยากงาย (p) ของ
แบบทดสอบ และคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยแบงกลุมที่ไดคะแนนสูงกวา 25% เปนกลุมสูง และ
กลุมที่ไดคะแนนตํ่ากวา 25% เปนกลุมตํ่า แลวเลือกชุดแบบทดสอบที่มีความยากงาย  ไดคาระหวาง 
0.35 – 0.48 (ดังภาคผนวก ข หนา 147) โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 และเพ่ือ
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หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ ไดคาระหวาง 0.69 – 0.96 (ดังภาคผนวก ข หนา 147) 

โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ, 2551: 180-188) ทั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือก
ขอสอบใหคงเหลือ 1 ฉบับ จํานวน 6 ตอน 

3.9 นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 1 ฉบับ 6 ตอน ไปหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยใชสูตรอัลฟาของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธุ 2549 : 183) ซึ่งไดเทากับ 0.93  

3.10 นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใชเปน
เครื่องมือการวิจัยในการทดลองกลุมตัวอยาง 
 

ตัวอยางแบบทดสอบ 

 ตอนท่ี 1  การตั้งคําถาม 

 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให ใหนักเรียนคิดปญหาจากสถานการณที่
กําหนดใหนั้น ใหไดมากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที ยิ่งตอบแปลกใหม ไมเหมือนใคร ยิ่งดี และใหเวลา
อีก 5 นาที โดยนําคําตอบที่นักเรียนตอบมาจัดกลุมใหอยูในกลุมปญหาเดียวกัน ใหไดมากที่สุด และ
แปลกใหมท่ีสุดยิ่งดี 
   “ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน
อนาคต” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ใครทําลายปาไม 
 จะแกปญหาอยางไร 
 ปญหาที่เกิดข้ึนสงผลตอใครบาง 
ตอนท่ี 2  ผลท่ีตามมา 

 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให นักเรียนคิดวามีผลอะไรเกิดขึ้นตามมา ให
นักเรียนทํานายหรือคาดการณคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที ยิ่งตอบแปลกใหม ไม
เหมือนใคร ยิ่งดี และใหเวลาอีก 5 นาที โดยนําคําตอบที่นักเรียนตอบมาจัดกลุมใหอยูในกลุมผลท่ี
ตามมาเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด และแปลกใหมที่สุดยิ่งดี 
   “ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จนไมเพียงพอตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
อยูในโลก จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ปาไมถูกทําลาย  

 สัตวปาถูกลา 
  ทรัพยากรทองทะเลเสื่อมโทรม 
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ตอนท่ี 3  สาเหตุของปญหา 
 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให ใหนักเรียนคาดคะเนหรือทํานายสาเหตุที่ทําให
เกิดจากสถานการณนั้น พยายามคิดใหไดมากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที ยิ่งตอบแปลกใหม ไมเหมือน
ใคร ยิ่งดี และใหเวลาอีก 5 นาที โดยนําคําตอบท่ีนักเรียนตอบมาจัดกลุมใหอยูในกลุมสาเหตุเดียวกัน 

ใหไดมากท่ีสุด และแปลกใหมที่สุดยิ่งดี 
   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บนพื้นดิน 

 การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

  ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบนฟุตบาท บังทางเทา 
ตอนท่ี 4  แนวทางแกปญหา 

 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให ใหนักเรียนคิดวามีวิธีแกปญหาหรือแนวทาง
แกปญหาอยางไร พยายามคิดใหไดมากท่ีสุดภายในเวลา 10 นาที ยิ่งตอบแปลกใหม ไมเหมือนใครย่ิงดี 
และใหเวลาอีก 5 นาที โดยนําคําตอบท่ีนักเรียนตอบมาจัดกลุมใหอยูในกลุมวิธีแกปญหาหรือแนวทาง
แกปญหาเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด และแปลกใหมที่สุดยิ่งดี 
   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทั้ง น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีวิธีแกปญหา
ดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

 - ชวยกันปลูกปา 
 - รักษาตนน้ําลําธาร 

  - ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง 
ตอนท่ี 5  แนวทางแกปญหาของตนเอง 

 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให ใหนักเรียนเลือกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาวการณที่ตนสนใจ ไปหาแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม  ไมเหมือนใคร ยิ่งดี โดยมีเวลา
กําหนดใหไมเกิน 30 นาท ี
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   “ประเทศไทย ภาคเหนือแผนดินไหว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหงแลงและแผนดินทรุด 

ภาคใต ทรัพยากรทางทะเลลดจํานวนลดลง ภาคกลาง ชุมชนแออัดและสกปรกไปทุกพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออก โรงงานอุตสาหกรรมทําพิษตอทะเล ภาคตะวันตก รุกรานพ้ืนที่ปาไม จากปญหาของ
ประเทศไทยปจจุบัน ควรมีการแกปญหาอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 พิจารณาจากแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมไมซ้ําใครมากอน 

ตอนท่ี 6  ผลเกิดข้ึนจากการแกปญหา 
 คําชี้แจง  จากสถานการณที่กําหนดให นักเรียนคิดวามีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาจากการ
แกปญหาของสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนทํานายหรือคาดการณคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ภายใน
เวลา 10 นาที ยิ่งตอบแปลกใหม ไมเหมือนใคร ยิ่งดี และใหเวลาอีก 5 นาที โดยนําคําตอบท่ีนักเรียน
ตอบมาจัดกลุมใหอยูในกลุมผลอะไรเกิดขึ้นตามมาจากการแกปญหาเดียวกัน ใหไดมากที่สุด และ
แปลกใหมท่ีสุดยิ่งดี 
   “ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีการฟนฟูพ้ืนที่ปา
ชายเลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น จาก
การจัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มีปาไมอุดมสมบูรณ 
 มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  ขยะลดลง 
 

การตรวจใหคะแนน 

เนื่องจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนแบบทดสอบท่ีใหเสรีภาพแกผูตอบในการ
เขียนคําตอบใหมากที่สุดเทาที่คําตอบจะเปนไปได ดังนั้นลักษณะการตรวจใหคะแนนจึงเปนลักษณะ
เปนอัตนัย มีการกําหนดเกณฑ โดยการดัดแปลงแนวทางของ Torrance เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ตรวจใหคะแนนดังนี้ คือ แบบทดสอบตอนท่ี 1 2 3 4 และ6 ซึ่งมีการตรวจใหคะแนน 3 ดาน คือ 

ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และแบบทดสอบตอนที่ 5 ซึ่งตรวจใหคะแนน 1 

ดาน คือ ดานคิดละเอียดลออ ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
1. ความคิดคลองแคลว ใหคะแนนประเภทน้ี โดยพิจารณาจากจํานวนคําตอบตามเง่ือนไขของ

ขอสอบขอที่ 1 ของขอสอบตอนที่ 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 และตอนที่ 6 โดยใหคะแนนคําตอบ
ของแตละฉบับคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบน้ันจะซ้ําหรือไมซ้ําของผูอื่นหรือไม แตถาตอบคําถาม
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ไมเปนไปตามเง่ือนไข หรือ ซ้ําคําตอบเดิมของตนเอง จะไมไดรับคะแนนอีก คะแนนความคิด
คลองแคลว 5 ตอน ตอนละ 3 คะแนน ดังเกณฑการใหคะแนนในตารางท่ี 12 ดังนี้ 

ตารางที่ 12 หลักการใหคะแนนความคลองแคลว 
หลักเกณฑ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 

ความคิด 

คลองแคลว 

คิดคําตอบไดตั้งแต 11 ขอขึ้นไป  3 

คิดคําตอบได 6 – 10 ขอ 2 

คิดคําตอบได 1 – 5 ขอ 1 

ไมสามารถคิดคําตอบได 0 

 

2. ความคิดยืดหยุน ใหคะแนนประเภทนี้ โดยพิจารณาจากจํานวนกลุมหรือทิศทางของ
คําตอบ โดยนําคําตอบท้ังหมดท่ีใหคะแนนความคลองจากขอสอบขอท่ี 1 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 

ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 6 มาจัดกลุมโดยมีทิศทางหรือความหมายเดียวกันในขอสอบขอที่ 2 ของขอสอบ
ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 6 เมื่อจัดกลุมเรียบรอยแลวใหนับจํานวนกลุม โดยให
คะแนนกลุมของขอสอบแตละฉบับ กลุมละ 1 คะแนน ในกรณีที่ไมสามารถจัดคําตอบลงกลุมได 
ผูตรวจอาจจัดกลุมขึ้นใหมตามความจําเปน คะแนนความคิดยืดหยุน 5 ตอน ตอนละ 3 คะแนน ดัง
เกณฑการใหคะแนนในตารางท่ี 13 ดังนี้ 

ตารางที่ 13 หลักการใหคะแนนความยืดหยุน 

หลักเกณฑ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 

ความคิด
ยืดหยุน 

คิดจัดกลุมคําตอบได 5 ประเภทขึ้นไป 3 

คิดจัดกลุมคําตอบได 2 - 4 ประเภท 2 

คิดจัดกลุมคําตอบได 1 - 2 ประเภท 1 

ไมสามารถคิดจัดกลุมประเภทคําตอบได 0 

 

3. ความคิดริเริ่ม ใหคะแนนประเภทนี้ โดยพิจารณาจาก ความสามารถของบุคคลในการ
คนหาคําตอบหรือผลงานท่ีแปลกใหมไมซ้ําใคร การใหคะแนนความคิดริเริ่มจะใหคะแนนตามสัดสวน
ของความถ่ีของคําตอบ คําตอบใดท่ีกลุมตัวอยางตอบซํ้ากันมากๆจะไดคะแนนนอยหรือไมไดเลย แตถา
คําตอบซ้ํากับคนอ่ืนนอยหรือไมซ้ําเลยจะไดคะแนนมาก ซึ่งดูจากขอสอบขอที่ 1 จากขอสอบ ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 และตอนท่ี 6 คะแนนความคิดริเริ่ม 5 ตอน ตอนละ 3 คะแนน โดยการให
คะแนนความคิดริเริ่ม ดังเกณฑการใหคะแนนในตารางท่ี 14 ดังนี้ 
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ตารางที่ 14 หลักการใหคะแนนความคิดริเริ่ม 

หลักเกณฑ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 

ความคิดริเร่ิม 

คิดหาคําตอบไดสรางสรรค แปลกใหม ไมซ้ําใคร 11 ขอขึ้นไป 3 

คิดหาคําตอบไดสรางสรรคแปลกใหม 6 – 10 ขอ 2 

คิดหาคําตอบไดสรางสรรคแปลกใหม 1 – 5 ขอ 1 

ไมสามารถคิดหาคําตอบที่แปลกใหม ไมซ้ําใครได 0 

 

4. ความคิดละเอียดลออ ใหคะแนนประเภทนี้ โดยพิจารณาจาก ความสามารถของบุคคลคิด
หาคําตอบหรือ การตอเติมคําตอบใหสมจริง มีความหมาย สรางสรรค และแปลกใหมไมซ้ําใคร ซึ่ง
พิจารณาจากขอสอบตอนที่ 5 โดยการใหคะแนนความละเอียดจะใหคะแนนตามสัดสวนของการตอ
เติมคําตอบใหแปลกใหมไมซ้ําใคร คะแนนความคิดละเอียดลออ 5 ตอน ตอนละ 3 คะแนน โดยการให
คะแนนความละเอียดลออ ดังเกณฑการใหคะแนนในตารางท่ี 15 ดังนี้ 

ตารางที่ 15 หลักการการใหคะแนนละเอียดลออ 

หลักเกณฑ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 

ความคิด
ละเอียดลออ 

คิดตอเติมแนวทางแกปญหาสรางสรรค แปลกใหม ไมซ้ําใคร  3 

คิดตอเติมแนวทางแกปญหาสรางสรรค แปลกใหม ซ้ํา 1 คน 2 

คิดตอเติมแนวทางแกปญหาสรางสรรค แปลกใหม ซ้ํา 2 คน 1 

คิดตอเติมแนวทางแกปญหาสรางสรรคแปลกใหมมากกวา2คน 0 

 

คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียน หาไดจากผลบวกของคะแนนความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ในแตละกิจกรรมแตละชุดมารวมกันเปน
ผลบวกของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน  โดยเกณฑระดับคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ใน 4 ดาน คือ ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความ      

คิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ดังเกณฑการใหคะแนนในตารางท่ี 16 ดังนี้ 
ตารางที่ 16 เกณฑระดับคะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 

คะแนนความคิด
สรางสรรคแตละดาน 

ระดับความคิดสรางสรรค 

2.41 – 3.00 ความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูงมาก 
1.81 – 2.40 ความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง 
1.21 – 1.80 ความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 
0.61 – 1.20  ความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา 
0.00 – 0.60 ความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํามาก 
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โดยสรุปข้ันตอนในการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีข้ันตอนดังแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 สรุปขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 

ขั้นที่ 2 ศึกษาตํารา เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการและวิธีการ
สรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 

ขั้นท่ี 3 

เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

ขั้นที่ 4 

เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตอผูเชี่ยวชาญ  

จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
แลวหาคาดัชนีความเที่ยงตรง 

ขั้นที่ 5 

นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคปรับปรุง แกไข 

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  

ขั้นที่ 6 

นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค  ไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 

สรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นท่ี 9 

ขั้นที่ 10 
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS จํานวน 1 ฉบับ 

รวม 10 ขอ ซึ่งถามเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่รับจากการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ไดแก 5 เทากับ เห็นดวยมากที่สุด, 4 เทากับ เห็นดวยมาก, 3 เทากับ เห็นดวยปานกลาง, 2 เทากับ 

เห็นดวยนอย, 1 เทากับ เห็นดวยนอยที่สุด โดยมีขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ และวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS 

 4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบSSCS ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู จํานวน 10 ขอ  

 4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ  SSCS เสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะวา
ดานการจัดการเรียนรู ควรมีการตรวจสอบใหมีความสัมพันธกับนิยามศัพทเฉพาะและเนื้อเรื่องทั้งหมด 

และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ควรมีการแยกขอใหมีความชัดเจน และควรเนนเรื่อง
ความคิดสรางสรรคมากที่สุด และควรเลือกประเด็นในการประเมิน 1 ประเด็น ตอ 1 ขอ  

  

ตารางที่ 17 เกณฑการแปลความหมายของความคิดเห็น 

ชวงคะแนน เกณฑการแปลความหมายของความคิดเห็น 

4.51 – 5.00 ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

2.51 – 3.50 ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

1.51 – 2.50 ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 

1.00 – 1.50 ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

 

4.4 ปรับปรุง แกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยปรับปรุงดังน้ี ดานการจัดการเรียนรู แกไขแบบประเมินใหสัมพันธกับนิยามศัพท
เฉพาะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคและการจัดการเรียนรูแบบ SSCS และดานประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรู แยกแบบประเมินใหเกิดความชัดเจน โดยเนนวัดพฤติกรรมการประเมินเพียงพฤติกรรม
เดียว ประเมินดานความคิดสรางสรรคและการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
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4.5 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญในดานวิธีสอน ดานเนื้อหา ดานการวัดและการประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ภาษาท่ีใช แลวคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 + 1  หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
    0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 -  1 หมายถึง เมื่อแนใจวาแบบสอบถามนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

คาดัชนีมีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีคาตั่งแต 
0.50 ขั้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 153) 

4.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะวา ดานบรรยากาศในการเรียนรู ควรเขียนประเด็นการประเมินใหชัดเจนและภาษาเปน
ทางการ และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ควรมีการเพ่ิมเติมคําใหเกิดความสมบูรณของ
ประเด็นในการประเมิน 

4.7 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจัยทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 โดยสรุปข้ันตอนในการสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS มีข้ันตอนตามแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 5 สรุปขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง แกไข แบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกตอง แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ปรับปรุงตามคําแนะนํา  

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร หลักการ และวิธีการสรางแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นกอนการทดลอง  
ขั้นกอนการทดลองเปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
1.1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

1.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
1.1.3 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
1.1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 1.2 ผูวิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ SSCS และสรางความคุนเคยกับ
นักเรียนในกลุมทดลอง 

 1.3 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) และ 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน เพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานและเก็บผลการทดสอบไป
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน 

2. ขั้นทดลอง  
ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เรื่อง สิ่งแวดลอม

และการพัฒนา ที่สรางไว ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่เตรียมไว ซึ่ง
รายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 เวลาที่ใชในการทดลองเปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน รวมทั้งหมด 

14 คาบเรียน 

 2.2 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวัน จัดการเรียนการสอนตามเวลาของการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู
ของครู 

 2.3 เนื้อหาที่ใชทดลองสอน คือ เนื้อหาจากสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเนื้อหาวิชา ส 30287

สิ่งแวดลอมลอมและการพัฒนา หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ดานปาไม สัตวปา และปะการัง 2. ทรัพยากรธรรมชาติ ดานดิน น้ํา แรธาตุ 
และพลังงาน 3. มลพิษทางสิ่งแวดลอม ดานเสียง ทัศนียภาพ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 4. สภาวการณทางธรรมชาติ ดานอุทกภัย ดินโคลนถลม การกัดเซาะชายฝง และ
แผนดินไหว และหนวยที่ 6 เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1. การอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปกรรม 2. การพัฒนาและการบริโภคท่ียั่งยืน 3. ความรวมมือ
ในการแกไขปญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.4 ดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ SSCS ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ไดสรางข้ึน ประกอบดวยเนื้อหาสาระ มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด ความคิดรวบยอด จุดประสงค แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และในแตละแผนการจัดการเรียนรูใชทดลอง
จํานวน 7 แผน เปนเวลา 7 สัปดาห ใชเวลา 14 คาบเรียน โดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ (ดานปาไม, สัตวปา, ดิน, น้ํา) ใชเวลา 2 คาบ
เรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ (แรธาตุ, พลังงาน, ปะการัง, ปาชายแดน) ใช
เวลา 2 คาบเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 มลพิษทางส่ิงแวดลอม (มลพิษทางนํ้า, มลพิษทางอากาศ, มลพิษ
ทางเสียง) ใชเวลา 2 คาบเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 สภาวการณทางธรรมชาติ (สารเปนพิษ, ขยะมูลฝอย, บรรยากาศ) 

ใชเวลา 2 คาบเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศิลปกรรม ใช
เวลา 2 คาบเรียน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การพัฒนาและบริโภคท่ียั่งยืน ใชเวลา 2 คาบเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ความรวมมือในการแกปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช
เวลา 2 คาบเรียน 

 

การจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา : นักเรียนระดมสมอง สังเกต คนควา แยกแยะ วิเคราะห 

คนหาปญหาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยครูชวยแยกแยะประเด็นของปญหา  
ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา : นักเรียนรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการ

แกปญหา และพิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปขั้นตอนที่ 1 

หรือ ปรับปรุงแผนการตนเอง ขั้ 
ขั้นตอนท่ี 3 Create: C การสรางคําตอบ : นักเรียนจัดกระทํา สราง กระบวนการแกปญหา

หรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ีเขาใจงาย สรางสรรค
คําตอบแปลกใหม และคําตอบท่ีแตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ  
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ขั้นตอนท่ี 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น : นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
แตละกลุม โดยการต้ังคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน และ
ประเมินผลการแกปญหา  
 

3. ขั้นหลังการทดลอง  
ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

3.1 ใหนักเรียนนําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) และ
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค  
  3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
SSCS ไปสอบถามกลุมตัวอยาง  
  3.3 ผูวิจัยนําขอมูลมาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู มีการดําเนินการดังนี้ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) หาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ไดแก ความเที่ยงตรง (Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการคูเดอร – ริชารดสัน จากสูตร (KR – 20)  

  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ไดแก ความเที่ยงตรง 
(Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช
สูตรอัลฟาของ Cronbach 

  1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS ดําเนินการ ไดแก หาดัชนีความสอดคลองตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 

 

2. การวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาวิเคราะห ดังนี้ 
   2.1.1 คาเฉลี่ย ( ) 

   2.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนากอน
เรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-

test Dependent) 

  2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาวิเคราะห ดังนี้ 
   2.2.1 คาเฉลี่ย ( ) 

   2.2.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.2.3 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียน ดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test Dependent)  

2.3 การศึกษาวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
   2.3.1 คาเฉลี่ย ( ) 

   2.3.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.3.3 การเปรียบเทียบการพิจารณาความคิดเห็นแบบ 5 ระดับ และนํามา
เปรียบเทียบเกณฑการพิจารณาความสามารถดานการคิดจากแนวคิดของเบสท (Best, 1986 : 195, 

อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 125)  

   2.3.4 การวิเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือการแปลคา
แบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
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สรุป 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(experimental research) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 หอง นักเรียนจํานวน 160 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2557 จํานวน 41 คน ดวยวิธีการจับฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบ SSCS แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค และแบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS ไปใชทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทั้งหมด ซึ่งเครื่องมือดังกลาวอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) รวมทั้งคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือเรียบรอยแลว และนําไปใช
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 41 คน โดยทดสอบกอนเรียนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS ใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอน
เรียนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบและคา t แบบ dependent สอบถามความคิดเห็นทีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS แบบ
มาตราสวนประมาณคา Rating Scale 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และขอมูลที่เปนขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
ไดดังตารางที่ 18 ดังนี้ 
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ตารางที่ 18 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผล

ก า ร เ รี ย น รู  เ รื่ อ ง 
สิ่ ง แ ว ดล อ มแล ะกา ร
พัฒนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
แล ะหลั ง ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรูที่จัดการเ รียนรู
แบบ SSCS  

 ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูกอนเรียน 

 ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 41 

คน ซึ่งศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2557 

แบบทดสอบวัดการ
เรียนรูแบบปรนัย 

วิเคราะหขอมูลโดยใช 
คาเฉลี่ย ( ) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบคาที
แบบไมเปนอิสระตอกัน
(t-test independent) 

 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ 

SSCS 

ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคกอนเรียน 

ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช
แบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 41 

คน ซึ่งศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2557 

แบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคแบบ
อัตนัย วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย ( ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบคาที
แบบไมเปนอิสระตอกัน
(t-test independent) 

 

3. เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ที่
จัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ท ด ส อ บ โ ด ย
แบบสอบถ ามค ว า ม
คิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 41 

คน ซึ่งศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2557 

แบบสอบถามความ   

คิดเห็น คาเฉลี่ย ( )และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ
การพิจารณาความ

คิดเห็น 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ในครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชา ส 30287 

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก          
1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 3. 

แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 

ตอนดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่4 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
เรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS 

 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ปรากฏดังตารางที่ 19  
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ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

 

กลุมทดลอง 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 

( ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

t 

 

P 

ทดสอบกอนเรียน 41 40 19.51 4.34 -11.218 0.00* 

ทดสอบหลังเรียน 41 40 24.54 3.79 

 

 จากตารางที่ 19 พบวา คะแนนผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนเฉล่ียหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( = 24.26, S.D. = 3.79) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน              

( = 19.51 , S.D. = 4.34) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ
ที่ 1 

 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
เรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง 
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ปรากฏดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและ
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

กลุมทดลอง จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 

( ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

t 
 

P 

ทดสอบกอนเรียน 41 12 5.47 1.57  

-20.270 
 

0.00* ทดสอบหลังเรียน 41 12 8.78 1.14 
 

 จากตารางที่ 18 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( = 8.87 , S.D. 

= 1.14) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( = 5.47 , S.D. = 1.57)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2  
 

 

ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ทั้ง 4 ดาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 
 

ความคิด
สรางสรรค 

 

จํา
นว

นน
ักเร

ียน
 

คะ
แน

นเต
็ม กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 

 

( ) 
 

S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม
สา
มา
รถ

  

ลําดับ
ที่ 

 

( ) 
 

S.D. 
ระ
ดับ

คว
าม
สา
มา
รถ

  

ลําดับ
ที่ 

ความคิดคลอง 41 3 1.64 0.51 ปานกลาง 1 2.53 0.43 สูงมาก 1 

ความคิดยดืหยุน 41 3 1.32 0.45 ปานกลาง 2 1.92 0.44 สูง 4 

ความคิดรเิริม่ 41 3 1.25 0.41 ปานกลาง 3 2.03 0.38 สูง 3 

ความคิด
ละเอียดลออ 

41 3 1.27 0.63 ปานกลาง 4 2.29 0.46 สูง 2 

คะแนนเฉลี่ย - 3 1.37 0.39 ปานกลาง - 2.19 0.28 สูง - 

 

จากตารางท่ี 19 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยภาพรวมอยูในระดับสูง  ( = 2.19 , S.D. = 0.28) เมื่อ
พิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความคิดคลองแคลว  ( = 2.53 , 

S.D. = 0.43)  ดานคิดละเอียดลออ ( = 2.29 , S.D. = 0.46) ดานความคิดริเริ่ม ( = 2.03 , S.D. = 

0.38) และดานคิดยืดหยุน ( = 1.92 , S.D. = 0.44) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS ปรากฏดังตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับ
ที ่

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถคิด
แกปญหาไดอยางเปนระบบ 4.59 0.50 

 

 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

 

1 

2. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการหาแนวทางแกปญหาได 4.51 0.60 

 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

2 

3. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถหา
วิธีแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 4.49 0.64 

 

เห็นดวยมาก 

 

3 

4. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.49 0.64 

 

เห็นดวยมาก 

 

4 

รวม 4.52 0.07 เห็นดวยมากทีสุ่ด 1 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
5. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีกิจกรรมที่นาสนใจ 

กระตุนใหนักเรียนอยากมีสวนรวม 4.44 0.74 

 

 

เห็นดวยมาก 

 

 

2 

6. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปดโอกาสใหนักเรียนมี
อิสระในการเรียนรู 4.56 0.63 

 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

1 

รวม 4.50 0.08 เห็นดวยมาก 2 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
7. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการจัดกิจกรรมที่ทําให
นักเรียนไดคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรู ตางๆ 4.39 0.74 

 

 

เห็นดวยมาก 

 

 

3 

8. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําใหเกิดการคิดที่มี
จุดมุงหมายอยางเปนขั้นตอน  4.63 0.54 

 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

1 

9. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนนําความรู
ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 4.34 0.66 

 

เห็นดวยมาก 

 

4 

10. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนกลาคิด 

และกลาแสดงออก  4.56 0.59 

 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

2 

รวม 4.48 0.09 เห็นดวยมาก 3 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมของทุกดาน 4.50 0.08 เห็นดวยมาก - 
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จากตารางที่ 22 พบวา นักเรียนมีความเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.50 , S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนรู 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดเปนลําดับที่หนึ่ง ( = 4.52 , S.D. = 0.07) รองลงมา
ไดแก ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนลําดับที่สอง ( = 4.50 , 

S.D. = 0.08) และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปน
ลําดับสุดทาย ( = 4.48 , S.D. = 0.09) ตามลําดับ 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายขอโดยการเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยให
นักเรียนสามารถคิดแกปญหาไดอยางเปนระบบ (  = 4.59 , S.D. = 0.50) การจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการหาแนวทางแกปญหาได ( = 4.51 , S.D. = 0.60)  และ
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถหาวิธีแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล (  = 

4.49, S.D. = 0.64)  และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ( = 4.49 , S.D. = 0.64) ตามลําดับ 

ดานบรรยากาศการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายขอโดยการเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปดโอกาส
ใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู ( = 4.56 , S.D. = 0.63) และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มี
กิจกรรมท่ีนาสนใจ กระตุนใหนักเรียนอยากมีสวนรวม ( = 4.44 , S.D. = 0.74) ตามลําดับ 

 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายขอโดยการเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําให
เกิดการคิดที่มีจุดมุงหมายอยางเปนขั้นตอน ( = 4.63 , S.D. = 0.54) การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

ชวยใหนักเรียนกลาคิด และกลาแสดงออก ( = 4.56 , S.D. = 0.59) การจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ( = 4.39 , S.D. = 

0.74) และการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได ( = 4.34 , S.D. = 0.66) ตามลําดับ 

 สําหรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS พบวานักเรียน
ตองการเรียนรู ศึกษา ธรรมชาติและสถานที่จริงของการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในดานเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากเกินไป นักเรียนชื่น
ชอบการออกแบบแนวทางแกปญหา เพราะสามารถนําแนวทางแกไขบางกรณีไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดจริง 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุมสอบกอนสอบหลัง (One 

Group Pretest - Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียน ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป   
ที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 /4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เรียน
รายวิชา ส 30287 เร่ืองสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่ผานการตรวจหาคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา จํานวน 

1 ฉบับ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ที่ผานการตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.99 คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.22 – 0.78 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
0.22 – 0.56 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86  3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ที่ผานการ
ตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.98 คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.35 – 0.48 คาอํานาจ
จําแนก (r) ระหวาง 0.69 – 0.96  และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 4. แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่ผานการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

1.00 สําหรับการวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี  
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สามารถสรุปผลการวิจัย
ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่อง สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สามารถอภิปรายผล
ดังนี้ 

1. ผลเปรียบเทียบการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูหลัง
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการจัดการ
เรียนรูที่นําทักษะการแกปญหา ซึ่งมีองคประกอบในดานทักษะการคิดที่ไดรับประสบการณในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งวิธีการน้ีมีพ้ืนฐานมาจากหลักการสําคัญของ Pizzini, Shepardson 

and Abell หลักการดังกลาวใชหลักการใหความชวยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนในการสอนแกปญหา
และการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดอยางเต็มความสามารถ Pizzini, Shepardson and 

Abell (1989: 525-526) โดยผูวิจัยสรางบรรยากาศในหองเรียนใหมีการยอมรับและมีการกระตุนให
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือสรางบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Smith and 

Hildventh (1971, อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532 : 86) โดยขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบ 

SSCS ไดมีการคิด คนควา ศึกษาหาปญหาจากการศึกษาสถานการณตัวอยางท่ีกําหนดให การคิด
กิจกรรมแยกแยะปญหาจากแหลงตางๆเพ่ิมเติม คิดหาคําตอบของปญหา มีการประชุมวางแผนใช
เครื่องมือในการแกปญหา ถาเกิดการพบปญหาใหมสามารถปรับปรุงแผนการของตนที่วางไวโดยการ
ประยุกตและเลือกนําวิธีตางๆ มาใช นําขอมูลท่ีไดจากการแกปญหามาจัดกระทําใหอยูในรูปของ
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คําตอบ ที่สามารถอธิบายใหเขาใจงายและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําตอบท้ังของตนเองและ
ผูอื่น โดยมีการอภิปรายเกิดข้ึน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการแกปญหาของตนเอง  

ดังจะเห็นไดจากแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน ที่ผานการตรวจปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ และผานการตรวจหาคุณภาพ ซึ่งทําใหผลการเรียนรู 
เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS สูงกวากอนเรียน โดยภายในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบ SSCS 4 ขั้นตอน ซึ่งทุกข้ันตอนสงเสริมใหผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการฝกฝน
จากกิจกรรมสูงขึ้น ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 Search : S การคนหา เปนขั้นตอนเนนใหนักเรียนฝกคิด ฝก
คนควา ฝกวิเคราะห แยกแยะขอมูลที่จะนํามาใชในการคนหาประเด็นปญหา นักเรียนจะไดรับความรู
เพ่ิมเติม เกิดความชัดเจนในเน้ือหาการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ขั้นตอนที่ 2 Solve : S การแกปญหา 
นักเรียนตองคนหาแนวทางแกปญหาที่หลากหลายจากเอกสารตางๆ การวางแผนการแกปญหา ทําให
เกิดการตัดสินใจในการเลือกแนวทางแกปญหามาใช ชวยใหนักเรียนรูจักการวางแผนและตัดสินใจการ
เรียนรูจากเรียนไดอยางดี ซึ่งข้ันตอนที่ 3 Create: C การสรางคําตอบ เปนขั้นตอนที่นักเรียน
แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มความสามารถ โดยที่นักเรียนรวมกันจัดกระทํา สราง 
กระบวนการแกปญหาหรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากขั้นที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ี
เขาใจงาย สรางสรรคคําตอบแปลกใหม และคําตอบที่แตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ  เปน
ขั้นตอนเนนใหนักเรียนไปฝกปฏิบัติในการคิด การวิเคราะห การออกแบบแนวทางแกปญหา และ
นักเรียนไดมีการนําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ในขั้นตอนที่ 4 Share : S การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกการแสดงความคิดเห็นระหวางกันและกันโดยอาศัยความรูของตนเองและ
จากการศึกษาเพ่ิมเติม ทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดการปรับปรุง
ความรูใหมีความถูกตองและเพ่ิมพูนความรูมากข้ึน 

จากการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่มีกิจกรรมการแกปญหาจากสถานการณตัวอยางที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน จะสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งเกิดจากการศึกษาเอกสาร หนังสือเพ่ิมเติม 

สถานการณตัวอยางตางๆ และการฝกปฏิบัติผานกิจกรรมที่ชวยใหเกิดการฝกคิด ฝกวิเคราะห ฝกการ
แยกแยะ เกิดความเขาใจในเน้ือหาการเรียนมากข้ึน พรอมกับเพ่ิมเติมความรูจากการศึกษาเอกสาร
ตางๆและคนหาขอมูลในการฝกฝนกิจกรรม โดยในทุกขั้นตอนครูจะคอยใหการชวยเหลือ ซึ่งนักเรียน
ตองศึกษาและหาแนวทางแกปญหาดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรูที่คงทน เกิดการเพ่ิมพูนความรู 
และสามารถเขาใจความรูไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ Presseison (1985: 34-48 

cited in Pizzini, Shepardson and Abell,1989: 525) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ตอง
ใชทักษะทางความคิดซึ่งมีความจําเปนสําหรับการแกปญหา คือ ทักษะในการจัดระบบขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง การตัดสินใจวาขอมูลที่มีความจําเปนอะไรบางท่ีตองหาเพ่ิมเติม สรุปหรือแนะนําทางเลือก
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ของวิธีการแกปญหาและทําการทดสอบทางเลือกเหลานั้น พยายามบูรณาการขอมูลใหอยูในระดับที่
สามารถอธิบายใหเขาใจไดมากที่สุด ขจัดความขัดแยงตางๆออกไปใหหมด และตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีการแกปญหาที่เลือก เพ่ือนําไปใชในการดําเนินการตอไป  สอดคลองกับผลวิจัยของ   
อุไรวรรณ รักดวน (2542: 95 - 98 ) เรื่อง ผลการสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอส ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนเอสเอสซีเอส 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 60 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต
รอยละ 70 ขึ้นไป โดยใชรูปแบบการสอนเอสเอสซีเอส 3. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหา กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนเอสเอส  

ซีเอส กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานนาหนองทุม สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา อําเภอแกงครอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2       

ปการศึกษา 2541 จํานวน 27 คน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ไดรับการ
สอนแบบเอสเอสซีเอส มีผูผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ทั้งชั้นคิดเปนรอยละ 73.15 และมีผูผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 จํานวน 24 คน จากจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 27 คน คิดเปนรอยละ 88.89 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดรับ
การสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอสสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทวัน คําสียา (2551 : 91-92) เรื่อง การ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    

ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การเรียนรูแบบ KWL และการเรียนรูแบบ SSCS โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การเรียนรูแบบ KWL และการเรียนรูแบบ SSCS กลุมตัวอยางที่ใช
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณ-ราชวิทยาลัย บุรีรัมย ตําบลสตึก อําเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 114 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling)ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT วิธีการเรียนรูแบบ 

KWL และวิธีการเรียนรูแบบ SSCS มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การเรียนรูแบบ KWL 
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และการเรียนรูแบบ SSCS มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร แตกตางกัน 

 2. ผลเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS พบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ
ที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ที่เนนใหนักเรียนไดฝกฝนการเรียนรูแบบ
เปนขั้นตอน โดยนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ดวยการแยกแยะประเด็นของปญหา การหาแนวทางใน
การแกปญหา  

จากวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SSCS พบวามีการสอดแทรกความคิดสรางสรรคในแตละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 Search: S การคนหา เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนรวมกัน 

สังเกต คนควา แยกแยะ วิเคราะห ระดมสมอง คนหาปญหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยครูชวย
แยกแยะประเด็นของปญหา ขั้นตอนท่ี 1 ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยการระดมสมอง
ของนักเรียนในการคนหาปญหาตางๆ ขั้นตอนท่ี 2 Solve: S การแกปญหา เปนขั้นตอนท่ีนักเรียน
รวมกันตัดสินใจ ออกแบบ วางแผนการแกปญหา และพิสูจน หรือ ทดสอบการแกปญหา ถาพบ
ปญหาอีกครั้ง สามารถกลับไปข้ันตอนท่ี 1 หรือ ปรับปรุงแผนการตนเอง ขั้นตอนท่ี 2 ชวยใหนักเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค โดยรวมกันตัดสินใจ ออกแบบ และวางแผนการแกปญหา  ขั้นตอนที่ 3 

Create: C การสรางคําตอบ เปนขั้นตอนที่นักเรียนรวมกันจัดกระทํา สราง กระบวนการแกปญหา
หรือกระบวนการตามแผนการของตนเองจากข้ันตอนที่ 2 ออกมาในรูปคําตอบท่ีเขาใจงาย สรางสรรค
คําตอบแปลกใหม และคําตอบท่ีแตกตางจากแนวทางแกปญหาเดิมๆ ขั้นตอนท่ี 3 ชวยใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค โดยการสรางสรรคแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมจากแนวทางเดิมๆหรือคิดขึ้นมา
ใหม ขั้นตอนท่ี 4 Share: S การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของแตละกลุม โดยการตั้งคําถาม พรอมปรับปรุงตามคําแนะนําของครูและนักเรียนในชั้นเรียน 

และประเมินผลการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 4 ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยการแสดงความ
คิดเห็นของแตละกลุมที่นําเสนอในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 
Guilford (1967 : 115) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนความคิดอเนกนัย (Divergent thinking) 

คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกลลักษณะความคิดเชนนี้ จะนําไปสูการ
ประดิษฐสิ่งแปลกใหม หรือดัดแปลง ปรับปรุง แกไขสิ่งตางๆท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม หรือ
ประดษิฐคิดคนสิ่งใหมๆไมซ้ําของเดิมและเปนการคิดท่ีไมซ้ําผูอ่ืน รวมทั้งการคิดหาวิธีการแกปญหาให
สําเร็จดวย ความคิดอเนกนัยน้ีประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลองในการคิด 

(Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
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ผูวิจัยสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีการยอมรับ และมีการกระตุนใหนักเรียนไดมีการ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพ่ือสรางบรรยากาศในหองเรียนซ่ึงมีผลตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Smith and Hildventh (1971, อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532 : 86) 

สอดคลองกับ อารี พันธมณี (2537 : 122 – 126) กลาววาการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
ไมเครงเครียด และเอาจริงเอาจังมากเกินไป รวมทั้งการขจัดความกลัวของนักเรียน ความไมกลาคิดไม
กลาแสดงออกและไมกลากระทําสิ่งใดใหมๆ เพราะกลัวถูกตําหนิ และการถูกหัวเราะเยาะ เปน
อุปสรรคในการสรางความคิดสรางสรรค นอกจากน้ีการขจัดอุปสรรคดังกลาวจะสงผลใหนักเรียนมี
ความคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SSCS ขั้นตอนท่ี 3 Create: C การสรางคําตอบ ที่ผูวิจัย
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการตัดสินใจ ออกแบบ รวมท้ัง
กระบวนการแกปญหา การสรางสรรคคําตอบแปลกใหมดวยตนเอง ซึ่งทําใหนักเรียนกลาแสดงออก 

และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะ มีความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของความคิดสรางสรรค 
นอกจากน้ีนักเรียนมีความคิดสรางสรรคหลังจากจัดการเรียนรูแบบ SSCS อยูในระดับสูง 

เรียงตามลําดับ ไดแก ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิดละเอียดลออ ดานความความคิดริเร่ิม 

และดานคิดความยืดหยุน ซึ่งดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความคิดคลองแคลว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเกิดจากการฝกฝนกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน จึงเกิดความคิดคลองแคลว
ไดอยางมากขึ้น โดยในแผนการจัดการเรียนรูไดใหนักเรียนหาปญหา แนวทางแกปญหา โดยไมจํากัด
เวลา นักเรียนมีความอิสระในการคิด มีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม จึงทําใหนักเรียนสามารถตอบ
คําถามไดอยางคลองแคลวและสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Torrance(1962 : 16) กลาววา 
คิดสรางสรรควาเปนความสามารถของบุคคล ในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือสิ่งแปลกใหม ๆ ที่ไม
รูจักมากอน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ี อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรูตาง ๆ ที่ไดจากประสบการณ
แลวรวบรวมความคิดเปนสมมุติฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานแลวรายงานผลท่ีไดรับจากการ
คนพบ  

ดานความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูง เปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ไดรับการฝกฝนของกิจกรรมจากการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน 

โดยเฉพาะในข้ันตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ นักเรียนไดออกแบบโดยอาศัยเอกสารตางๆท่ี
นักเรียนนํามา พรอมขอมูลจาก Social Network นํามาระดมสมองชวยกันออกแบบเปนแนวทาง
แกปญหาที่แปลกใหม และทําใหแนวทางแกปญหาสมบูรณมากข้ึน จากการศึกษาเอกสาร ขอมูลตางๆ 

และการฝกฝนทําใหนักเรียนสามารถมีความคิดละเอียดลออเพ่ิมขึ้น ปญหาที่พบในการจัดการเรียน
การสอนคือนักเรียนมักออกแบบแนวทางแกปญหาที่ไมสามารถหาแนวคิดหรือผลมารองรับได เกิด
จากความคิดของนักเรียนเอง และนักเรียนบางกลุมออกแบบแนวทางแกปญหาเหมือนเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ 
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ทําใหเมื่อนําเสนอผลงานจึงถูกตั้งคําถาม ที่ไมสามารถตอบคําถามและหาผลของการแกปญหาที่
แทจริงได ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาขอมูลและประสบการณในการพบเห็นขอมูลตางๆนอยจนเกินไป 

ดังที่ ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ Guilford (อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2555 : 164 - 165 อางอิง
จาก Guilford) กลาววา พัฒนาการของความคิดละเอียดลออจะขึ้นอยูกับอายุ เด็กท่ีอายุมากจะมี
ความสามารถดานน้ีมากกวาเด็กที่มีอายุนอย และเด็กท่ีมีความสามารถสูงทางดานความละเอียดลออ  

จะเปนเด็กที่มีความสามารถทางดานการสังเกตสูงและไมเบื่อหนายงาย ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ 
(2534 : 14-18) และ อารี พันธุมณี (2537 : 122 – 126) กลาววา อุปสรรคของความคิดสรางสรรค 
มาจากการจํากัดความคิดของตนเอง ความเคยชิน การไมสนใจส่ิงท่ีทาทายความคิด การประเมินผล
ของความคิดเร็วเกินไป การเอาอยางกันหรือการทําตามอยางกัน ความกลัวในการกลาแสดงออก และ
กลัวถูกตําหนิ  

ดานความคิดริเร่ิม มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูง เปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
นักเรียนไดรับการฝกฝนของกิจกรรมจากการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 
7 แผน ในขั้นตอนท่ี 3 Create : C การสรางคําตอบ ที่ใหนักเรียนออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลก
ใหม โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ และนํามารวบรวมเปนแนวทางในการปฏิบัติของกลุม
ตนเอง ซึ่งตองผานการคิด การจําแนก แยกแยะ และรวบรวมความคิดของหลากหลายเอกสารและ
สมาชิกในกลุม จึงจะสามารถออกแบบแนวทางแกปญหาท่ีแปลกใหมได ปญหาที่พบคือในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 นักเรียนยังไมสามารถออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมได เนื่องจากยังมีการ
นําความคิดแบบเดิมๆที่ไดจากเอกสารท่ีนํามาศึกษามาใชในการแกปญหา ครูจึงแนะนําแนวทางในการ
ออกแบบแนวทางแกปญหาที่หลากหลายมากขึ้น สอดคลองกับ ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 
Guilford Guilford (อุษณีย อนุรุทธวงศ. 2555 : 164 - 165 อางอิงจาก Guilford) กลาววา 
พฤติกรรมและลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม สรุปจากการศึกษาคนควาก็พบวาคนท่ีมีความคิด
ริเริ่มมักไมชอบความจําเจ ซ้ําซาก แตจะชอบปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหงานของเขามีชีวิตชีวา และ
มีความแปลกใหมกวาเดิม เขาจะเปนบุคคลที่มีความศรัทธาที่จะทํางานคอนขางยากซับซอน อาศัย
ความสามารถสูงใหสําเร็จได และเขาจะเปนคนมุงมั่น และมีสมาธิแนวแนในงานของตนโดยไมเห็นแก
สินจาง และรางวัล แตเปนการทํางานท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน  

ดานความคิดยืดหยุน มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ครูจัดกิจกรรมในการสงเสริมความคิดยืดหยุนใหนักเรียนไดฝกฝนผานกิจกรรมของแผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 7 แผน นอยกวาดานอ่ืน โดยกิจกรรมความคิดยืดหยุนนักเรียนไดจัดกลุมคําตอบเพียงขอ 2 

จากกิจกรรมทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งสอดแทรกอยูในการเลือกปญหาจาก ขอ 1 มากระทํา สงผลใหนักเรียน
เกิดความไมเขาใจและไมสามารถจัดกลุมคําตอบไดถูกตองและเหมาะสม อีกทั้งคําตอบท่ีนักเรียนตอบ
ในดานความคิดคลองแคลวของขอสอบอาจแตกตางจากกิจกรรมที่จัดในหองเรียนสงผลตอการนํามา
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รวมใหอยูภายในกลุมเดียวกันหรือแยกไปจัดกลุมกับคําตอบอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับประสบการณที่
เกี่ยวกับการฝกฝนทําใหเกิดการจัดกลุมที่ถูกตองจากการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไมชัดเจนและมีไม
มากเทาดานอ่ืนๆ ดังที่ Guilford (1967 : 115 อางอิงจาก อุษณีย อนุรุทธวงศ 2555 : 164-165) ได
กลาววาความคิดยืดหยุน (Flexibility) เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ 1. ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที 
(Spontaneous flexibility) เปนความสามารถท่ีจะพยายามคิดใหหลายอยาง อยางอิสระ             
2. ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive flexibility) มีประโยชนตอการแกปญหา คนที่มี
ความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน 3. การคิดยืดหยุนจะเปนตัวเสริมใหความคิดคลองแคลว มีความ
แปลกแตกตางออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ําซอน นับไดวาความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน เปน
ความคิดพ้ืนฐานที่จะนําไปสูความสามารถในการคิดสรางสรรค ซึ่ง Rawlinson (Rawlinson 1971 

อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน 2549 : 176) และ กรมวิชาการ (2534 : 14-18) กลาวในทํานองเดียวกัน
เกี่ยวกับอุปสรรคในการคิดสรางสรรค การตองการคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว คนทั่วไปหรือผู
ที่ชอบวิเคราะหจะพยายามหาคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว และจะมีความสุขเมื่อพบคําตอบน้ัน 

แตผูมีความคิดสรางสรรคจะหาผลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคําตอบท่ีถูกนั้น ความเคยชิน ผูมีความคิด
สรางสรรคจะคิดในแงมุมตางๆ นอกเหนือจากที่เปนอยู การไมสนใจสิ่งท่ีสนใจ ความคิดมีบางสิ่งที่ไม
นาเปนไปได และความกลัวจะถูกมองวาโง คนทั่วไปจะไมแสดงความคิดของตนออกมา เพราะกลัวจะ
ถูกมองวาโง แตผูมีความคิดสรางสรรคจะไมคิดเชนนั้น เขาจะกลาแสดงความคิดออกมาใหมากที่สุด
เทาท่ีจะมากได โดยไมจําเปนจะตองคํานึงถึงคุณภาพของความคิดเหลานั้น ซึ่งอาจมีความคิดใด
ความคิดหนึ่งที่ริเริ่มสรางสรรคไดดีมาก  

สอดคลองกับงานวิจัยของมิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545 : 44) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝก
คิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอน
และหลังการไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน 2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคตของทอแรนซ และ3. เปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน กับนักเรียนท่ี
ไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคตของทอแรนซ กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อําเภอเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2544 ที่มี
ความคิดสรางสรรคต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ผลการวิจัย พบวา 1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการ
ฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคต ของทอแรนซ อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 และ 3. นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และนักเรียนที่
ไดรับการฝกคิดแบบแกปญหาอนาคตของทอแรนซ มีความสรางสรรคเพ่ิมมากขึ้น ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรรชกร เอ่ียมขํา (2552 : 69-110) เรื่อง การ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ
คิดแกปญหาอนาคต 2. ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิดแกปญหาอนาคตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2551 

จํานวน 42 คน ไดมาโดยวิธีการจับฉลาก ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคแกปญหาอนาคตมีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง  2. พัฒนาการ
ของความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในแตละแผนกิจกรรมแนะแนว และ       
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแกปญหา
อนาคตอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ดาน โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่หนึ่ง คือ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานประโยชนที่ไดรับและดานบรรยากาศในการเรียนรูตามลําดับ 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS พบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา
รายดานพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ดานบรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ตามลําดับ  

ความคิดเห็นดานที่มี่คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียน
สามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการหาแนวทางแกปญหา ชวย
ใหนักเรียนสามารถหาวิธีแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล และชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีขั้นตอนท่ี
ชัดเจน ทําใหนักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาลุลวงไปอยางราบร่ืน โดยครูใหคําแนะนําอยาง
ละเอียดและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 526) กลาววา 
หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ครูตองใหความชวยเหลือในทุกขั้นตอนในการแกปญหา ชี้ใหเห็น
ขอผิดพลาดในการแกปญหาทุกข้ันตอนของนักเรียน ยังสอดคลอง  Pesseison (Pizzini, 
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Shepardson and Abell,1989: 526) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ใชทักษะทางความคิดมี
ความจําเปนสําหรับการแกปญหา ในการจัดระบบขอมูลที่เปนขอเท็จจริง การตัดสินใจวาขอมูลที่มี
ความจําเปนอะไรบางที่ตองหาเพ่ิมเติม สรุปหรือแนะนําทางเลือกของวิธีการแกปญหาและทําการ
ทดสอบทางเลือก พยายามบูรณาการขอมูลใหอยูในระดับที่สามารถอธิบายใหเขาใจไดมากที่สุด  ขจัด
ความขัดแยงตางๆออกไปใหหมด และตรวจสอบความถูกตองของวิธีการแกปญหาที่เลือกเพ่ือใช
ดําเนินการตอไป  

ความคิดเห็นดานที่มีคะแนนเฉลี่ยลําดับสอง คือดานบรรยากาศในการเรียนรู วิธีการดังกลาว
เปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู และมีกิจกรรมท่ีนาสนใจกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ SSCS นักเรียนไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จากเอกสารตางๆ ทั้งหนังสือ ขอมูลทาง Internet เพ่ือนํามาออกแบบแนวทางแกปญหาของกลุม
ตนเอง โดยครูใหคําแนะนําบางขอมูลเทานั้น นักเรียนจึงรูสึกถึงความอิสระในการเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
กับ Pizzini, Shepardson and Abell (1989: 526) กลาววา หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ครู
ตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มความสามารถ  

ความคิดเห็นดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือดานประโยชนจากการเรียนรู วิธีการดังกลาว
ทําใหเกิดการคิดที่มีจุดมุงหมายอยางเปนขั้นตอน นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก ไดคนควาหาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตางๆ และชวยใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีการจัดการเรียนรูที่เปนขั้นตอนอยางชัดเจน โดย
ในแตละขั้นตอนนักเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุจึงจะสามารถปฏิบัติในขั้นตอนตอไปได แตใน
การออกแบบแนวทางแกปญหานักเรียนมีการออกแบบไมคํานึงถึงความเปนจริง ไมมี แนวคิดรองรับ 

ไมสมเหตุสมผล และไมสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จึงสงผลใหคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ Pizzini, Shepardson and Abell 

(1989 : 526) กลาววา หลักการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ครูตองชวยเหลือใหนักเรียนพัฒนากลยุทธที่
ใชในการรับและดําเนินการกับขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองใหนักเรียนต้ังสมมุติฐานท่ีเพียงพอ
ในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ Butts (1984: 21-27 cited in Pizzini, Shepardson and 

Abell,1989 : 525) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS พัฒนาขึ้นมาจากสมมุติฐานท่ีวา นักเรียน
เรียนรูการใชทักษะการแกปญหาไดสมบูรณที่สุดโดยผานประสบการณ การแกปญหาและในการ
แกปญหาใหสําเร็จน้ันจะตองมีองคประกอบในดานทักษะการคิดที่ไดรับจากประสบการณการ
แกปญหาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับความเปนจริง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภัทรา สิริรุงเรือง (2554 : 92-101) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

SSCS ที่มีตอความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง “การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการจัดการ
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เรียนรูวามีความเหมาะสมในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู และดานครู 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากการวิจัยพบวา การวัดความคิดสรางสรรค ทั้งหมด 4 ดาน ดานความคิดยืดหยุน มี
คะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูง เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูจัดกิจกรรมในการสงเสริม
ความคิดยืดหยุนใหนักเรียนไดฝกฝนผานแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน นอยเกินไป โดยกิจกรรม
ความคิดยืดหยุนนักเรียนไดจัดกลุมคําตอบเพียงขอ 2 จากกิจกรรมทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งสอดแทรกอยูใน
การเลือกปญหาจาก ขอ 1 มากระทํา สงผลใหนักเรียนเกิดความไมเขาใจและไมสามารถจัดกลุม
คําตอบไดถูกตองและเหมาะสม อีกทั้งคําตอบที่นักเรียนตอบในดานความคิดคลองแคลวของขอสอบ
อาจแตกตางจากกิจกรรมที่จัดในหองเรียนสงผลตอการนํามารวมใหอยูภายในกลุมเดียวกันหรือแยกไป
จัดกลุมกับคําตอบอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับประสบการณที่เกี่ยวกับการฝกฝนทําใหเกิดการจัดกลุมท่ี
ถูกตองจากการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไมชัดเจนและมีไมมากเทาดานอ่ืนๆ ดังนั้นครูจึงควรมีการ
เพ่ิมเติมแบบฝกฝนความคิดยืดหยุนลงในใบงานของแผนการจัดการเรียนรูทุกแผน เพ่ือเปนการฝกฝน
และสรางความชํานาญใหเกิดกับนักเรียน 

2. จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ในบางแผนการจัดการเรียนรูไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมใหเสร็จภายในคาบเรียนได เพราะเนื่องจากสาระการเรียนรูมีเนื้อหาท่ีมาก และ
นักเรียนใชเวลาในการออกแบบกิจกรรมมาก ดังนั้นครูจึงควรมีการควบคุมเนื้อหาที่ใชในการจัดการ
เรียนรูใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูและกําหนดเวลาออกแบบกิจกรรมใหชัดเจน เพ่ือใหขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว  
 3. จากการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ในดาน
ประโยชนที่ไดรับการจากการเรียนรูนอยที่สุด เพราะการออกแบบแนวทางแกปญหาของนักเรียนควร
คํานึงถึงความเปนจริง และความสมเหตุสมผล ที่สามารถปฏิบัติจริงได ดังนั้น ครูควรกําหนดการ
ออกแบบแนวทางแกปญหาใหเปนไปตามหลักความเปนจริง และนําเสนอขอมูลแนวทางแกปญหา
หลายทิศทางใหนักเรียนเกิดความคิดที่แตกตาง หรือใหนักเรียนศึกษาคนควาขอมูลท่ีมากกวาเดิม จะ
สงผลใหผลงานออกแบบแนวทางแกปญหาสามารถใชไดจริงและมีความหลากหลายมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไปใชเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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 2. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 3. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ไปพัฒนาผลการเรียนรู และทักษะการคิดคลอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสาระภูมิศาสตร และสาระเศรษฐศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120 
 

 

รายการอางอิง 
 

กาญจนา ดวงนาและคณะ . (2551).การพัฒนาชุดกิจกรรมดวยชีวิตการสอนแบบ SSCS เรื่อง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2. วิทยานิพนธนี้เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพฯ: สํานักงานฯ. 
________. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.

2545.กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรมวิชาการ. (2543). การเรียนรูเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด . กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.   
________. (2534). ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฎีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล. 

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
________. (2535). ความคิดสรางสรรค หลักการ ทฤษฏี การเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล. 

พิมพครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภา. 
________. (2531). ขอบขายภูมิศาสตร . กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.  
กัญชนก กามะพร. (2553). การเปรียบเทียบความสามารถในการเชื่อมโยงทาง คณิตศาสตร

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่5 โดยใชการสอนแบบ SSCS และการสอนแบบ KWDL. 

วิทยานิพนธ กศ.ม. ,มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กัลยา ภูทอง. (2554). “การพัฒนาผลการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และความเขาใจที่คงทน 
เรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรู
แบบซินเนคติคส”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 5 , ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

เมษายน 2555) :378. 

กิตติคุณ รุงเรือง. (2556). การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสารน. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2553). พิมพครั้งที่ 8. การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking). 

กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด. 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (2546). ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด โปรดักชั่น. 

คณะกรรมการวิชาการคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา. (2555). การคิดสรางสรรคเพื่อการ
จัดการคุณคา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ .2555-2559. กรุงเทพฯ : สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด.  

ฉัตรชัย พงศประยูร. (2549). แนวความคิดใหมทางภูมิศาสตร. กรุงเทพฯ : มิสเตอรก็อปป (ประเทศ
ไทย) จํากัด. 

ชนาธิป พรกุล. (2554). พิมพครั้งที่ 2. การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธนิสรา เพชรยศ. (2546). คูมือเกมและกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. 

ทองหลอ วงษอินทร. (2537). การวิเคราะหความรูเฉพาะดาน กระบวนการในการคิดแกปญหาและ
เมตอคอกนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาผูชํานาญและไมชํานาญในการแกปญหา
คณิตศาสตร. วิทยานิพนธ ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา). กรงุเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมณี. (2552). พิมพครั้งที่ 10. ศาสตรการสอน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

นวลจันทร ผมอุดทา. (2545). ผลของการสอนคณิตศาสตรที่จัดการเรียนรูแบบSSCSที่มีตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.

วิทยานิพนธนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

นันทวัน คําสียา. (2551). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบ LT การเรียนรู
แบบ KWL และการเรียนรูแบบ SSCS.วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประพันธศิริ. 
พวงรัตน ทวีรัตน (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร . กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรี  นคริทรวิโรฒ. 

ภาวินี บุญธิมา. (2553). “การจัดกิจกรรมแนะแนวดวยเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตของทอร
แรนซ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4”.วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

 

มาเรียม นิลพันธุ. (2549).พิมพคร้ังที่ 3. วิธีทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. นครปฐม : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร. 

มิ่งขวัญ ศิริบุญ. (2545). “เปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบมีประสิทธิภาพของเดอ โบโน และ
การคิดแบบแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซที่มีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ยุดา รักไทย. (2545). คนฉลาดคิด. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

ยุพา วีระไวทยะ และปรีชา นพคุณ. (2544). สอนวิทยาศาสตรแบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสด
ศร-ีสฤษดิ์วงศ. 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2556). คูมือนักเรียนและผูปกครอง โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 

________.(2556). ผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ 2 (พ.ศ.2549 

– 2553). (อัดสําเนา) 
________.(2556). หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. (อัดสําเนา) 
ลักขณา สริวัฒน. (2549). การคิด Thinking. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
วนิช สุธารัตน. (2547). ความคิดและความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สุรียาสารน. 

วัชรา เลาเรียนดี.2548. เทคนิคและยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิด การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
นักเรียนเปนสําคัญ.นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร.  

________.(2555). รูปแบบและกลยุทธการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด.พิมพครั้งที่ 9.

นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วีระ สุดสังข. (2550). การคิดวิเคราะห คิดอยางมีสิจารณญาณและคิดอยางสรางสรรค.กรุงเทพฯ: 

สรีวิยาสาสน. 
ศศิธร เวียงอินทร. (2547). การพัฒนาแบบวัดความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1. 

วิทยานิพนธ กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ . ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน           

(O-NET)นักเรียนชวงชั้นที่4 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่6 ปการศึกษา 2554–2556. เขาถึง
เมือ่ 11 มิถุนายน 2557,เขาถึงไดจากwww.moc.moe.go.th/upload/0cec311887.pdf  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 
 

 

สมประสงค นวมบุญลือ. (2555). ตัวช้ีวัด.นครปฐม:โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
________. (2557). สรางสรรค.นครปฐม:โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สมพงษ ดุลยอนุกิจ. (2549). สังคมศาสตรกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. (2541). เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : 

วัฒนาพานิช. 

สุภัทรา สิริรุงเรือง. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS ที่มีตอ
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง "การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว"  ของนัก เรี ยนชั้ น มัธยมศึ กษาปที่  2โรง เรี ยน เบญจมเทพอุทิศ  จั งหวัด
เพชรบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สิริวรรณ ศรีพหล. (2552). การจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TRDI). ยกเครื่องการศึกษาไทยสูการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง. เขาถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://tdri.or.th/seminars/ye2011 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559). (2544). 

พิมพครั้งที ่2.กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2554). รายงานการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาที่

ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน.กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  

สํานักงานเลขาธิการศึกษา. (2556). รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand 

Constructionism Symposium 2013). กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

อารี พันธมณี. (2537). ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 1412. 

________. (2544). การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูความเปนเลิศ. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา. 
อารี รังสินันท. (2532). ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง. 
อารี สัณหฉวี. (2552). พหุปญญาประยุกต. กรุงเทพฯ : สมาคมเพ่ือการศึกษาเด็ก. 

อมราลักษณ คลธา. (2552). อัจฉริยะฉลาดคิด. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด. 

อุษณีย อนุรุทธวงศ. (2555). ทักษะความคิด : พัฒนาอยางไร. กรุงเทพฯ : อินทรณน.  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 
 

 

อุไรวรรณ รักดวน. (2542). ผลของการสอนโดยใชรูปแบบเอสเอสซีเอสที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแกไขปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5.วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

Butt, D. and Jones, H. (1966). “Inquiry training and problem solving in elementary 

schoolchildren” . Journal of Research in Science Teaching.  

Cicirelli, Victor G. (1965). Form of the relationship between creativity IQ and 

academic achievement. Journal of Educational Psychology, Vol 56(6), Dec 

1965, 303-308. 

Chiappetta, L. and Russell, J. (1982). “The relationship among logical thinking, 

problem solving instruction, and knowledge and application of earth 

science subject matter” . Science Education.  

Greeno, G. (1980). “Some examples of cognitive task analysis with instructional 

implication.”Aptitude learning and instruction Vol.2: Cognitive process 

analysis of learning and problem solving. Edited by R. E. Snow, et. Al., 

New Jersry: Elbaum.  

Gondon. W J. J. (1961).Synectics:The Development of creative Capacity. New York: 

Harper & Row,  

Getzels, J. W., & Jackson, P. W. (1962). Creativity and intelligence. New York : Wiley. 

Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York : McGraw-Hill. 

Hurlock, Elizabeth B. (1972). Child Development. 5th ed. New York : McGraw-Hill. 

Jersild, A.T (1960). Child Psychology. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall. 

Luft, Julie A. and others. (1997). “An Illuminating View of Mathematics and Science 

Integration,”Science Scope. 20(7) : 18-21 ; April.  

Pizzini, L. Shepardson, P. and Abell, K. (1989). “A rationale for and the 

development of a problem solving model of instruction in Science 

Education” . Science Education. 

Presseisen, B. (1985).“Thinking Skills: Meanings and models,” in A. L. Costa (Ed.) 

Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking.  

Torrane,E. Paul. (1962). Guilding Creative Talent. Englewood Cliffs : Prentice-Hall. 

Wallas, Graham. (1962).The Art of Thought. New York : Harcourt Branch Co. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

1. ผูชวยศาสตราจารยสาธิต จันทรวินิจ  อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 

 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

 

 

3. อาจารย ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ   อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสังคมศึกษา  

(สิ่งแวดลอมและการพัฒนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนที่ 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

1. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS  

1.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
ครบถวนตามกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

1.2 องคประกอบแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับ
ขั้นตอนเปนระบบ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมได 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

2.3 เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตองตาม
หลักการเขียน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

3. เนื้อหาสาระ 
3.1 เนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

3.2 จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมได 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

3.3 การจัดลําดับเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.4 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับเวลา +1 0 +1 2.00 0.67 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู 
4.1 การจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

4.2 การจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.3 การจัดการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.4 การจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนที่ 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

5. การวัดและการประเมินผล 

5.1 การวัดและการประเมินสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

5.2 การวัดและการประเมินสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

5.3 เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
6.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6.2 สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา
สาระ 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

6.3 สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

1 ขอใดกลาวเกี่ยวกับความหมายของคําวา 
“ทรัพยากรธรรมชาติ”ไดถูกตอง (จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ปะการังฟอกขาวเกิดจากสาเหตุใด (จํา) +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 การสราง Red List มีความสําคัญอยางไร (จํา) +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 “จังหวัดภูเก็ตเลือกพ้ืนที่ “เกาะราชา” นํารอง
กําหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลและชายฝงรวมกันระหวางผูประกอบการทองเท่ียว
และชาวประมงพ้ืนบาน” จากการกระทําของจังหวัด
ภูเก็ตตอพ้ืนที่เกาะราชา แสดงถึงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตามขอใด (เขาใจ) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

5 เหตุผลหลักที่สําคัญท่ีสุดที่ทําใหเกิดการสูญเสียความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6 “ชาวประมง บริเวณฝงอันดามัน ใชอวนตาถี่จับปลา” 
จากการกระทําของชาวประมง เปนการกระทําที่ถูกตอง
หรือไม (ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

7 “สิ้นสุดการรอคอย พระราชบัญญัติคุมครองสัตว ฉบับ
แรกของประเทศไทย มีผลบังคับใชวันที่ 27 ธันวาคม 
2557”จากขอความขางตน ขอใดแสดงถึงสถานการณ
สัตวในประเทศไทยในปจจุบัน  (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

8 “ถาทุกคนชวยกันปลูกตนไมคนละ 1 ตน จะสามารถ
ชวยลดมลพิษไดมากกวาที่คิด” จากขอความขางตน 
แสดงถึงความสําคัญของตนไมตามขอใด  (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

9 เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนดพระราชบัญญัติสัตว
ปาสงวน และ สัตวปาคุมครอง (วิเคราะห) 
 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

10 “เขียวชอุมตลอดท้ังป หลากหลายสิ่งทั้งพันธุกรรมและ
สายพันธ ทั้งตนใหญตนเล็กเมล็ดพันธ สัตวใชอาศัยและ
หลับนอน” จากคํากลาวขางตนเปนคํากลาวของปาชนิด
ใด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

11 จากแผนภูมิสถิติการบุกรุกพ้ืนที่ปา ป พ.ศ.2555 พ.ศ.
2556 และ พ.ศ.2557 แนวโนมอัตราบุกรุกพ้ืนที่ปา  
ป พ.ศ.2558 จะมีลักษณะตามขอใด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

12 “ในปจจุบนัแรดถูกลาเพ่ือเอานอไปขายเปน
เคร่ืองประดับบานของชาวตางชาติจํานวนมาก” จาก
ขอความขางตน แรดควรถูกกําหนดใหอาศัยอยูในพื้นที่
ที่ใดเพ่ือความปลอดภัย (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

2.00 

 

0.67 

13 นักเรียนเห็นดวยหรือไม การสรางเขื่อนเปนสาเหตุที่ทํา
ใหสัตวปาไรที่อยูอาศัย และลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว 
(ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

14 “นายสมศกัดิ์ เปนพนักงานสายการบินไทย มีหนาท่ีคอย
ใหสัญญาณ เวลาเขา จอด และในการ Push back 
ขณะที่เคร่ืองบินลงจอด ระยะหางจากตัวเขา 50 เมตร 
ใชเวลา 15 “ นายสมศักดิไ์มไดใสที่ครอบหูลดเสียง จะ
เกิดผลอยางไรตอนายสมศักด์ิ (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

15 “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีจํานวนน้ํา
ที่ใชในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอตอความตองการ” 
ควรแกไขปญหานํ้าของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามขอ
ใด (ประยุกตใช) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

16 การทําเหมืองแร สงผลกระทบตอการทําลายส่ิงแวดลอม
อยางไร (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 ขอใดเปนการอนุรักษพลังงานในประเทศไทยใหสามารถ
ใชไดยาวนานท่ีสุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

18 การปลูกพืชหมนุเวียน ชวยจัดการทรัพยากรดินอยางไร 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 พลังงานใดเปนพลังงานในยุคท่ี 3 ที่สามารถนํามาใช
เปนพลังงานทดแทน แทนพลังงานน้ํามันที่ใชภายใน
รถยนตไดเหมาะสมท่ีสุด (ประยุกตใช) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

20 ถาใหนักเรียนเลือกพลังงานทดแทนของกลุมตนเองมา
ทดแทนพลังงานน้ํามันในอนาคตนักเรียนจะเลือก
พลังงานตามขอใด เพราะเหตุใด (สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

21 ขอใดกลาวถึงความหมายของคําวา “มลพิษ” ไดถูกตอง 
(จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 การกําจัดขยะมลูฝอย วิธีใดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
มากที่สุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23 “พ้ืนที่ตําบลหนาพระลาน จังหวดัสระบุรี และ ตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนพื้นที่ที่มีสถานการณของ
คุณภาพสิ่งแวดลอมดานอากาศวิกฤติของประเทศไทย” 
จากกรณีดังกลาวเกิดบริเวณใด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

24 “โรงงานปลอยควันพิษ รถยนตปลอยสารตะกั่ว 
ชาวสวนเผาไรออย” ลักษณะท่ีกลาวจะเกิดผลตอโลก
เราอยางไร (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

25 ขอใดจะสงผลเสียตอการจัดการบานเมืองในดาน
ทัศนียภาพมากที่สุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดมลพิษทางทัศนียภาพในประเทศ
ไทยปจจุบันมากที่สุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27 พลังงานขยะสามารถนํามาใชทดแทนพลังงานไฟฟาท่ี
ปนดวยน้ํามันไดอยางไร (ประยุกตใช) 
 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

28 ถากรุงเทพมหานครมีการจัดวางผังเมืองกอนอนุญาตให
มีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ประเภท กอสรางอาคาร 
คาขาย และการคมนาคมขนสง จะสงผลตอดาน
เศรษฐกิจอยางไร (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

3.00 1.00 

29 “คลองขางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สงกลิน่
เนาเหม็น มีสัตวจําพวกพาหะนําโรค ประเภทแมลงวัน 
แมลงหว่ี และหนอนจํานวนมาก ซ่ึงเปนที่รบกวนตอ
มลภาวะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ขอใดเปนแนวทางในการแกปญหามลพิษ
ดังกลาวที่ดีที่สุด  (สรางสรรค) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

30 ขยะในชุมชนเกิดขึน้มากมาย นักเรียนจะนําขยะพวกนัน้
มารังสรรคเปนผลงานเพ่ือชุมชนไดตามขอใดเหมาะสม
ที่สุด (สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

31 “บานของนายสดสี มีสนามบนิมาต้ัง แมจะหางไกลกัน
พอสมควรแตทุกวันนายสดสจีะไดยินเสียงเคร่ืองบินขึ้น
ลงตลอดทั้งวันทําใหเกิดความรําคาญ” ถานักเรียนเปน
เปนนายสดสี นกัเรียนจะแกปญหาตามขอใด 
(สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

32 จากแนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทย
ในป พ.ศ.2558 จะมีผลตามขอใด (เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33 “เยอรมนี ลูกคาตองจายเงินถาเลือก "ถุงพลาสติค" ก็
ตองจายแพงหนอย และขึ้นอยูกบัขนาดของถุงดวย โดย
ถุงใบใหญ จะมีราคาแพงกวาใบเล็ก แตถุงผาทางรานจะ
คิดราคาถูกที่สุด” จากขอความขางตน เพราะเหตุใดจึง
เปนเชนนั้น (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

34 “ปจจุบนัประเทศไทยมีปริมาณการเผาขยะจํานวนมาก 
ทั้งทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และครัวเรือน จน
นําสูการเพ่ิมขึ้นของสารพิษในอากาศจํานวนมาก” จาก
ขอความขางตน ประเทศควรกําจัดขยะอยางไรไมให
สงผลตอสภาพอากาศและสุขอนามัยของประชาชน 
(ประยุกตใช) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

35 ขอใดคือความหมายของคําวา “สภาวการณทาง
ธรรมชาติ” ที่ถูกตอง (จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมแบบกะทันหนั จน
นําไปสูปรากฎการณเอญนิโญ (El nino) ลานิญา  
(La nina) ปะการังฟอกขาว และปรากฎการณโลกรอน 
ซ่ึงเปนวิกฤตการณของโลก ปรากฎการณดังกลาวเกิด
จากการกระทําในขอใด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

37 สาเหตุที่สําคัญท่ีสุดของการเกิดปญหาส่ิงแวดลอมที่
สงผลกระทบตอสภาวะตางๆของโลก (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 การใชพ้ืนที่ปาตนน้ําลําธารเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม จะ
สงผลตอภัยพิบัติดานใดมากท่ีสุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39 สาเหตุใดท่ีทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติตางๆนอยกวาประเทศในแถบทวีปเอเชียดวยกัน 
(วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

40 “ใหธรรมชาติฟนฟูดวยตัวเอง โดยมนุษยไมเขาไปยุงใน
บริเวณดังกลาว” จากคํากลาวขางตน เหมาะแกการ
ฟนฟูธรรมชาติประเภทใดเหมาะสมท่ีสุด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

41 ขอใดเปนแนวทางในการแกไขปญหาภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติได (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

42 ขอใดเปนการแกปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ 
เหมาะสมท่ีสุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเมื่อเกิดภัยพิบัติควรปฏิบัติอยางไร
ไมใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงเหมือนคร้ังท่ีผานมา 
เชน ประเทศไทยเกิดน้ําทวมฉับพลัน ประเทศพมาเกิด
แผนดินไหวอยางรุนแรง ประเทศอินเดียเกิดภาวะอากาศ
แปรปรวนท้ังน้ําทวมและภัยแลง (ประยุกตใช) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

44 “นายแดง เลือกสรางบานบริเวณตําบลราชาเทวะ  
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” นักเรียนเห็นดวย
หรือไมกับการสรางบานของนายแดง (ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

45 นักเรียนเห็นดวยหรือไม ประเทศไทยเปนประเทศท่ีนาอยู
และปลอดภัยจากภัยพิบัติของโลก (การประเมินคา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46 ขอใดแสดงถึงความหมายของคําวา “การอนุรักษ
ธรรมชาติ” ที่ถูกตอง (เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 วัตดุอุปกรณใดที่นํามาแปรรูปนํามาใชประโยชนอีกคร้ัง
ไมได (จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 พ้ืนที่ Buffer Zone เปนการแบงเขตพ้ืนที่การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแบบใด (จํา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49 จากขอบเขตการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

(CULTURAL HERITAGE CONSERVATION)  พ้ืนที่
สงวนมีความสําคัญตอการอนุรักษศิลปกรรมอยางไร 
(เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

50 เพราะเหตุใดจึงหามนําตนไมตางถิ่นเขามาปลูกใน
บริเวณเขตศิลปกรรมของชาติ (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 “บริเวณชายหาดแหงหน่ึง ของประเทศไทย มีขยะ เศษ
อาหาร อยูตามชายหาดและในทะเลจํานวนมาก” จาก
กรณีขางตน ชายหาดชะอําควรไดรับวิธีการอนุรักษดวย
วิธีใด (จํา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

52 “อาคารบริเวณโดยรอบพระราชวังสนามจนัทร 
กําหนดใหกอสรางสูงไดไมเกิน 5 ชั้น” จากขอความ
ขางตน เกี่ยวของกับแนวทางการอนุรักษศิลปกรรม
อยางไร (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

53 ถาจําเปนตองสรางเข่ือน ควรสรางเขื่อนอยางไรให
ประโยชนคุมคาที่สุด (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 แนวทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยในอนาคต จะมลีักษณะอยางไร 
(ประยุกตใช) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

55 หลักการสําคัญท่ีสุดของการอนุรักษศิลปกรรมของชาติ
คือขอใด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56 เมื่อคร้ังประเทศไทยเกิดนํ้าทวมใน ป พ.ศ.2554 บริเวณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับผลกระทบโดยตรงเพราะ
เปนที่ตั้งของโบราณสถานตางๆ ดังนั้นในการเตรียม
ตัวรับอุทกภัยคร้ังตอไป นักเรียนเห็นดวยหรือไม ควรมี
การสรางโครงสรางโบราณสถานใหม ใหน้ําหนักเบาและ
ทนทานมากขึ้น (การประเมินคา) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

57 นักเรียนเห็นดวยหรือไม การดูแลศิลปกรรมของไทยใน
อนาคตควรออกกฎหมายเพ่ือมาคุมครองศิลปกรรมและ
ใชปฏิบัติอยางจริงจัง (ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

58 บุคคลใดในอนาคตที่เปนผูบริโภคท่ียั่งยืนที่สุด 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59 เมืองใดที่สามารถพัฒนาเมืองตนเองจนสามารถเปน
เมืองยั่งยืนได (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 ขอใดเปนนโยบายการทองเท่ียวท่ีสงเสริมการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนในประเทศไทย (จํา) 
 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

61 หลักการสําคัญของการสรางอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีย่ังยืน
คือหลักการขอใด (การวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

62 หลักการสําคัญของกระบวนการสรางเมืองใหเปนเมืองท่ี
ยั่งยืน (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

63 “โรงงานน้ําผลไม นําเคร่ืองมือจากมหาวิทยาลัยไทย เขา
มาชวยในการผลิตใหรวดเร็ว” โรงงานอุตสาหกรรม
ดังกลาวใชระบบการผลิตที่ย่ังยืนหรือไม (ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

64 ขอใดเปนแนวทางในการสรางโครงการท่ีทําใหเมืองเกิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (สรางสรรค) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

65 การทองเท่ียวของประเทศใดท่ีสงเสริมการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืน (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

66 บุคคลใดท่ีใชประโยชนทรัพยากรไดอยางคุมคามากท่ีสุด 
(วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

67 ขอใดเปนการสงเสริมกลไกการตลาดที่ เอื้อตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมมากที่สุด (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

68 “เมืองอรุณสวัสดิ์ สรางโครงขายทุกวันอาทิตย แตละ
บานตองสงตัวแทนมาชุมชนเพ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเมือง” จากลักษณะเมืองอรุณสวัสดิ์ ตรงกับ
เปาหมายของการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืนอยางไรมากท่ีสุด 
(วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

69 ถานักเรียนสามารถรังสรรคสิ่งของท่ีชวยเหลือ
สิ่งแวดลอมท้ังกายภาพและชีวภาพได นักเรียนจะ
รังสรรคสิ่งของตามขอใด (สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

70 “จังหวัดแหงหน่ึง ไดรวมมือกับภาคเอกชน ในการ
พัฒนาวงการฟุตบอล และนําการแขงขันรถยนตขนาด
ใหญเขามาแขงขันภายในจังหวัด” จากลักษณะของ
จังหวัดดังกลาว เปนการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือไม (ประเมิน
คา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 

 

ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

71 นักเรียนเห็นดวยหรือไม ประเทศไทยควรมีการสงเสริม
องคกรดานตางๆท่ีดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 
เชน ใหเงินสนับสนุนในการวิจัย สงเสริมสถานศึกษา
ผลิตบุคลากรออกมารองรับการปฏิบัติหนาที่แตละ
องคกรใหเพียงพอ (ประเมินคา) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

72 จุดประสงคหลักทีส่ําคัญท่ีสุดของนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2540-2559 

เนนในเร่ืองใด (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

73 “รถยนตบนทองถนน เกษตรกรใชปุยเคมีฉีดพนทางการ
เกษตร และชาวบานนิยมกําจัดขยะโดยการเผาขยะเปน
จํานวนมาก” ขอความดังกลาวมคีวามสัมพันธกับ
องคการใด (เขาใจ) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

2.00 

 

0.67 

74 “โครงการพานาโซนิค โรงเรียนใหญ รอยเทาเล็ก เตรียม
สูสังคมคารบอนต่ําดวยการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวัน 
เพ่ือลดรอยเทาคารบอน” โครงการดังกลาวมีหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับเร่ืองใด (วิเคราะห) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

75 “สุนขัพันธบางแกวถกูทํารายจากคนใจราย มันถูกยิงท่ี
ขาท้ังสี่ขาง เพียงเพราะมันเหาเพ่ือขออาหารกินจากคน
แปลกหนา” จากการกระทําดังกลาว ถานักเรียนพบเห็น
นักเรียนจะปฏิบัติตามขอใดเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอ
สุนขัตัวดังกลาว (ประยุกตใช) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

76 ถานักเรียนเขารวมโครงการ Hands Off My Parts 
นักเรียนควรปฏิบัติตามขอใด (ประยุกตใช) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77 การออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสตัวปาของภาครัฐ สงผล
ดีอยางไร (วิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและ     
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

78 “ประเทศไทยมีการกอตั้งมูลนิธิสบืนาคะเสถียร เพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษ และปกปองสัตวปา และแหลง
ธรรมชาติของประเทศไทย ใหย่ังยืน” ในอนาคตควรมี
การสรางองคกรเพ่ิมขึ้นเพ่ือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึน้ นักเรียนเห็นดวยหรือไม 
(ประเมินคา) 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

79 “ขยะในปจจุบนัของประเทศไทยในปจจุบนั 15.9 ลาน
ตันตอป จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ” 
นักเรียนมีโครงการนําขยะมาทําใหเกิดประโยชนอยางไร 
(สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

80 ถานักเรียนไดเขารวมโครงการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ
เปนผูนําในการกอตั้งโครงการของกลุมตนเอง นักเรียน
จะกอต้ังโครงการตามขอใด  (สรางสรรค) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR-20 

 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.53 0.50 ใชได 
2 0.94 0.11* ใชไมได 
3 0.72 0.56 ใชได 
4 0.72 0.11* ใชไมได 
5 0.72 0.22 ใชได 
6 0.58 0.50 ใชได 
7 0.36 0.28 ใชได 
8 0.36 0.17* ใชไมได 
9 0.56 0.22 ใชได 
10 0.78 0.22 ใชได 
11 0.25 -0.06* ใชไมได 
12 0.64 0.17* ใชไมได 
13 0.72 0.22 ใชได 
14 0.44 0.33 ใชได 
15 0.56 0.33 ใชได 
16 0.44 0.33 ใชได 
17 0.56 0.11* ใชไมได 
18 0.61 0.11* ใชไมได 
19 0.42 -0.06* ใชไมได 
20 0.42 0.28 ใชได 
21 0.22 0.22 ใชได 
22 0.36 0.28 ใชได 
23 0.75 0.28 ใชได 
24 0.89* 0.11* ใชไมได 
25 0.22 0.22 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR-20 (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
26 0.39 0.33 ใชได 
27 0.61 0.11 ใชได 
28 0.08* -0.17* ใชไมได 
29 0.22 -0.11* ใชไมได 
30 0.25 0.39 ใชได 
31 0.78 0.22 ใชได 
32 0.75 0.39 ใชได 
33 0.64 0.39 ใชได 
34 0.42 0.39 ใชได 
35 0.42 0.28 ใชได 
36 0.61 0.44 ใชได 
37 0.75 0.39 ใชได 
38 0.50 -0.22* ใชไมได 
39 0.36 0.39 ใชได 
40 0.47 0.28 ใชได 
41 0.42 -0.06* ใชไมได 
42 0.39 0.11* ใชไมได 
43 0.39 0.22 ใชได 
44 0.47 0.39 ใชได 
45 0.69 0.06* ใชไมได 
46 0.36 0.28 ใชได 
47 0.22 -0.11* ใชไมได 
48 0.69 0.50 ใชได 
49 0.33 0.22 ใชได 
50 0.39 0.44 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR-20 (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
51 0.64 0.17* ใชไมได 
52 0.81 0.39 ใชไมได 
53 0.50 0.44 ใชได 
54 0.19* -0.06* ใชไมได 
55 0.69 0.39 ใชได 
56 0.64 0.28 ใชได 
57 0.17* -0.11* ใชไมได 
58 0.67 0.33 ใชได 
59 0.78 0.44 ใชได 
60 0.50 0.22 ใชได 
61 0.22 0.00* ใชไมได 
62 0.56 0.11* ใชไมได 
63 0.39 0.33 ใชได 
64 0.25 -0.17* ใชไมได 
65 0.31 0.39 ใชได 
66 0.47 0.39 ใชได 
67 0.42 -0.06* ใชไมได 
68 0.31 -0.06* ใชไมได 
69 0.36 0.28 ใชได 
70 0.44 -0.11* ใชไมได 
71 0.39 0.33 ใชได 
72 0.44 0.33 ใชได 
73 0.44 0.33 ใชได 
74 0.67 0.22 ใชได 
75 0.36 0.28 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู เร่ือง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช
สูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR-20 (ตอ) 

 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
76 0.42 0.28 ใชได 
77 0.86* 0.17* ใชไมได 
78 0.39 0.22 ใชได 
79 0.42 0.28 ใชได 
80 0.17* 0.00* ใชไมได 
เฉลี่ย 0.49 0.22 - 

 

หมายเหตุ 

 1. ขอสอบขอที่ 24 28 54 57 และ80 มีคาความยากงาย (p) นอยกวา 0.20 จัดเปนขอสอบ
ที่ยากจนเกินไป และ ขอสอบขอที่ 77 มีคาความยากงาย (p) มากกวา 0.80 จัดเปนขอสอบท่ีงาย
จนเกินไป 
 2. ขอสอบขอที่ 2 4 8 11 12 17 18 19 24 28 29 38 41 42 45 47 51 54 57 61 62 64 

67 68 70 77 และ80 มีคาความจําแนก (r) นอยกวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ไมสามารถจําแนกเด็กเกง
และเด็กออนไดจึงตัดออก 
 3. เนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง ไดแกขอสอบขอท่ี 1 3 4 5 

8 9 10 12 13 15 และ 16  
 4. รวมตัดขอสอบออกท้ังหมด 40 ขอ และคงเหลือขอสอบจํานวน 40 ขอ 

 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดหาคาความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสูตรของคูเตอร ริชาดสัน KR-20 
(Kuder Richadson) ไดเทากับ 0.86 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน คนที่ กอนเรียน หลังเรียน 

1 20 25 22 19 20 

2 22 28 23 22 25 

3 19 26 24 21 24 

4 14 20 25 20 21 

5 16 23 26 15 24 

6 17 22 27 16 20 

7 16 23 28 19 22 

8 15 20 29 22 24 

9 15 21 30 18 21 

10 21 26 31 24 30 

11 16 25 32 26 32 

12 20 24 33 28 36 

13 19 29 34 29 34 

14 13 20 35 17 20 

15 20 23 36 25 26 

16 12 22 37 22 24 

17 21 23 38 11 24 

18 13 20 39 27 30 

19 23 25 40 22 24 

20 22 24 41 23 37 

21 16 23 เต็ม 40 40 

กอนเรียน ( ) = 19.41 S.D. = 4.36 

หลังเรียน ( ) = 24.63 S.D. = 4.32 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 คาดัชนีความสอดคลองกับความคิดสรางสรรคที่ตองการของแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ 

 

 

ตอนท่ี 

 

ขอคําถาม 
 

ความคิดสรางสรรค 
ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

สถานการณที่ 1 "เจาพระยา"เค็มเกินคามาตรฐานไมควรใชรดนํ้าตนไม 
 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

1 การต้ังคําถาม ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 
 

2 

 

ผลที่ตามมา 
ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

3 

สาเหตุของ
ปญหา 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

4 

แนวทางการ
แกปญหา 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

5 

แนวทางการ
แกปญหาของ

ตนเอง 

 

ความคิดละเอียดลออ 
 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

6 

ผลที่เกิดขึ้น
จากการ
แกปญหา 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

สถานการณที่ 2 อพท.เอาจริง ปกหมดุเตรียมสรางกระเชาภูกระดึง  

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

3.00 

 

 

1.00 

 

1 

การต้ัง
คําถาม 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 
 

2 

 

ผลที่ตามมา 
ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 คาดัชนีความสอดคลองกับความคิดสรางสรรคที่ตองการของแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ SSCS ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

 

ตอนที่ 
 

ขอ
คําถาม 

 

ความคิดสรางสรรค 
ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนท่ี 
 

 

 

 

IOC 
1 2 3 

 

3 

 

สาเหตุของ
ปญหา 

 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

4 

แนว
ทางการ
แกปญหา 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

5 

แนว
ทางการ
แกปญหา
ของตนเอง 

 

ความคิดละเอียดลออ  

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

 

6 

ผลที่
เกิดขึ้นจาก

การ
แกปญหา 

ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน 

ความคิดริเร่ิม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



148 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชสูตรอัลฟาของ 
Cronbach 

 

สถานการณที ่ ตอนท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
 

สถานการณที่ 1 

"เจาพระยา"เค็ม
เกินคามาตรฐานไม
ควรใชรดน้ําตนไม 

1 0.47 0.94 ใชได 
2 0.47 0.93 ใชได 
3 0.35 0.69 ใชได 
4 0.41 0.82 ใชได 
5 0.48 0.96 ใชได 
6 0.44 0.89 ใชได 

เฉลี่ย 0.44 0.87 - 

 

สถานการณที่ 2 

อพท.เอาจริง ปก
หมุดเตรียมสราง
กระเชาภูกระดึง 

1 0.69 1.38* ใชไมได 
2 0.63 1.26* ใชไมได 
3 0.56 1.11* ใชไมได 
4 0.51 1.01* ใชไมได 
5 0.33 0.67 ใชได 
6 0.49 0.99 ใชได 

เฉลี่ย 0.53 1.07 - 

 

หมายเหตุ 
 1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค สถานการณที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และ
ฉบับที่ 4 มีคาอํานาจจําแนก (r) นอยกวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ไมสามารถจําแนกเด็กเกงและเด็ก
ออนไดจึงตัดออก  
 2. เพ่ือใหไดแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคตามท่ีกําหนดไว จึงตัดขอสอบเรื่องที่ 2 ฉบับ
ที่ 5 และ ฉบับที่ 6 ออก เนื่องจากมีขอคําถามบางขอดังที่กลาวมาขางตนของแตละเรื่อง มีคาอํานาจ
จําแนก (r) นอยกวา 0.20 

 3. รวมตัดแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ทั้งหมด 1 สถานการณ  จํานวนขอสอบ 6 

ฉบับ และคงเหลือแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทั้งหมด 1 สถานการณ จํานวน 6 ฉบับ ตามท่ี
กําหนดไว 
 นอกจากน้ี ผูวิจัยไดหาคาความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
เรื่อง สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสูตรอัลฟาของ Cronbach (มา
เรียม นิลพันธุ 2549 : 183) ซึง่ไดเทากับ 0.93 

   ส
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ตารางท่ี 29 คะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4      
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน คนที่ กอนเรียน หลังเรียน 

1 6 8.2 22 5.2 8.6 

2 7.6 9.8 23 5.8 9.4 

3 4.2 8.8 24 4.6 7.6 

4 3.4 6.6 25 4.8 9.2 

5 7 9.2 26 4.4 7 

6 7.2 10.6 27 5.6 9.2 

7 7.6 10.2 28 4.6 9.2 

8 6 9.2 29 2.8 7.8 

9 4.6 7.8 30 9.2 10.6 

10 7.6 9 31 6.2 9.2 

11 8.4 9.8 32 4 7.6 

12 7 9.2 33 4.6 10.2 

13 6.8 9.4 34 7 9.4 

14 3 7.4 35 4.2 7.2 

15 4.2 7.4 36 4.4 7.8 

16 3 6.8 37 5.4 10.2 

17 6.2 9.2 38 4 7.4 

18 7.8 9.8 39 5.6 9.6 

19 4.4 9.8 40 5.4 10 

20 5 8 41 6 9.4 

21 3.6 7 เต็ม 12 12 

กอนเรียน ( ) = 5.47 S.D. = 1.57 

หลังเรียน ( ) = 8.78 S.D. = 1.14 
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ตารางท่ี 30 คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคกอนเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จําแนกตามรายดาน 

 

คนที่ ความคิดสรางสรรค คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 

1 1.8 1.8 1.4 1 1.50 ปานกลาง 
2 2.8 1.6 2.2 1 1.90 สูง 
3 1.2 1 1 1 1.05 ต่ํา 
4 1.4 0.8 1.2 0 0.85 ต่ํา 
5 1.8 2 1.2 2 1.75 ปานกลาง 
6 2 1.4 1.8 2 1.80 ปานกลาง 
7 2 1.6 2 2 1.90 สูง 
8 1.6 1.2 1.2 2 1.50 ปานกลาง 
9 1.6 1 1 1 1.15 ต่ํา 
10 1.8 2 1.8 2 1.90 สูง 
11 2.2 2.6 1.6 2 2.10 สูง 
12 2.2 2 1.8 1 1.75 ปานกลาง 
13 2 1 1.8 2 1.70 ปานกลาง 
14 0.8 0.6 0.6 1 0.75 ต่ํา 
15 1.2 1 1 1 1.05 ต่ํา 
16 0.8 0.6 0.6 1 0.75 ต่ํา 
17 2 1.4 1.8 1 1.55 ปานกลาง 
18 2.4 1.6 1.8 2 1.95 สูง 
19 1.4 0.8 1.2 1 1.10 ต่ํา 
20 1 1 1 2 1.25 ปานกลาง 
21 1.2 1.4 1 0 0.90 ต่ํา 
22 1.6 1.2 1.4 1 1.30 ปานกลาง 
23 2 1.6 1.2 1 1.45 ปานกลาง 
24 1 0.8 0.8 2 1.15 ปานกลาง 
25 1.6 1.2 1 1 1.20 ต่ํา 

   ส
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ตารางท่ี 30 คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคกอนเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จําแนกตามรายดาน (ตอ) 

 

คนที่ ความคิดสรางสรรค คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 

26 1.2 6 5 1 1.10 ต่ํา 
27 1.8 9 5 1 1.40 ปานกลาง 
28 1.8 5 4 1 1.15 ต่ํา 
29 1.2 3 5 0 0.70 ต่ํา 
30 2.8 8 9 3 2.30 สูง 
31 2.4 7 7 1 1.55 ปานกลาง 
32 1 5 5 1 1.00 ต่ํา 
33 1.4 6 5 1 1.15 ต่ํา 
34 2.2 11 8 1 1.75 ปานกลาง 
35 1.2 5 5 1 1.05 ต่ํา 
36 1 5 2 2 1.10 ต่ํา 
37 1.6 7 7 1 1.35 ปานกลาง 
38 1 5 5 1 1.00 ต่ํา 
39 2 7 6 1 1.40 ปานกลาง 
40 1.8 8 5 1 1.35 ปานกลาง 
41 1.4 7 6 2 1.50 ปานกลาง 
รวม 1.64 1.32 1.25 1.27 1.37 ปานกลาง 
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จําแนกตามรายดาน 

 

คนที่ ความคิดสรางสรรค คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 

1 2.8 1.2 2.2 2 2.05 สูง 
2 3 1.4 2.4 3 2.45 สูงมาก 

3 2.8 2 2 2 2.20 สูง 
4 1.8 1.4 1.4 2 1.65 ปานกลาง 
5 3 1.8 2.4 2 2.30 สูง 
6 3 2 2.6 3 2.65 สูงมาก 

7 2.8 2 2.4 3 2.55 สูงมาก 
8 2.4 1.6 2.2 3 2.30 สูง 
9 2 1.8 2 2 1.95 สูง 
10 2.6 2.4 2 2 2.25 สูง 
11 2.8 2.6 2.4 2 2.45 สูงมาก 
12 2.6 2 2.6 2 2.30 สูง 
13 2.8 2 2.6 2 2.35 สูง 
14 2.2 1.4 1.8 2 1.85 สูง 
15 2 1.6 1.8 2 1.85 สูง 
16 1.8 1.6 1.4 2 1.70 ปานกลาง 
17 3 2 2.2 2 2.30 สูง 
18 2.6 2 2.2 3 2.45 สูงมาก 
19 2.8 2.4 2.6 2 2.45 สูงมาก 
20 2.4 1.6 2 2 2.00 สูง 
21 2.6 0.4 2 2 1.75 ปานกลาง 
22 2.2 1.8 1.6 3 2.15 สูง 
23 2.8 2.4 2.2 2 2.35 สูง 
24 2 2 1.6 2 1.90 ปานกลาง 
25 3 2.2 2 2 2.30 สูง 
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จําแนกตามรายดาน (ตอ) 

 

คนที่ ความคิดสรางสรรค คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความสามารถ คิดคลองแคลว คิดยืดหยุน คิดริเร่ิม คิดละเอียดลออ 

26 1.8 1.8 1.4 2 1.75 ปานกลาง 
27 2.4 2.2 1.6 3 2.30 สูง 
28 2.4 1.8 2 3 2.30 สูง 
29 1.8 1.2 1.8 3 1.95 สูง 
30 2.8 2.4 2.4 3 2.65 สูงมาก 

31 3 2 2.2 2 2.30 สูง 
32 2 2 1.6 2 1.90 สูง 
33 3 2.2 2 3 2.55 สูงมาก 
34 3 2.2 2.2 2 2.35 สูง 
35 2 1.8 1.4 2 1.80 ปานกลาง 
36 2.4 2 1.4 2 1.95 สูง 
37 3 2.4 2.8 2 2.55 สูงมาก 
38 1.8 1.8 1.8 2 1.85 ปานกลาง 
39 3 2.4 2.2 2 2.40 สูง 
40 3 2.8 2.2 2 2.50 สูงมาก 
41 2.4 2.2 1.8 3 2.35 สูง 
รวม 2.53 1.92 2.03 2.29 2.19 สูง 
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ตารางท่ี 32 คาดัชนีความสอดคลองท่ีไดจากการประเมินขอคําถามกับตัวแทนพฤติกรรมของแบบ    
                สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

 

ประเด็นที่ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญคนที่  

  

IOC 
1 2 3 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถ
คิดแกปญหาไดอยางเปนระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

2. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการหาแนวทางแกปญหาได 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถ
หาวิธีแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
5. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS มีกิจกรรมท่ีนาสนใจ 
กระตุนใหนักเรียนอยากมีสวนรวม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปดโอกาสใหนักเรียนมี
อิสระในการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
7. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนการจัดกิจกรรมที่ทํา
ใหนักเรียนไดคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

8. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําใหเกิดการคิดที่มี
จุดมุงหมายอยางเปนขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนนําความรู
ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนกลาคิด 
และกลาแสดงออก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายวิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 5 : ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวการณตางๆ                    คาบที่ 5-6/8 

เร่ือง มลพิษทางสิ่งแวดลอม                   เวลา 2 คาบเรียน 
ผูสอน อาจารยนันทพร รอดผล 

    

เรื่อง มลพิษทางส่ิงแวดลอม  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 

 ตัวชี้วัดที่ ม.4/3 ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ
ของโลก 

 ตัวชี้วัดที่ ม.4/5 มีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ขอสรุปทั่วไป 
 มนุษยจําเปนตองใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินชีวิต
ตลอดเวลา แตหากการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทําใหเกิดมลพิษใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นๆตามมา และอาจไมมีใชในอนาคตอันใกล 
 

จุดประสงคการเรียนรู  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําวา “มลพิษทางส่ิงแวดลอม” ได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายสภาพปญหาของมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทางเสียง ทางขยะมูล
ฝอย ทางสารเปนพิษ ทางของเสียอันตราย และทางทัศนียภาพได 

แผนการจัดการเรียนรู 
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 3. นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาของมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทาง
เสียง ทางขยะมูลฝอย ทางสารเปนพิษ ทางของเสียอันตราย และทางทัศนียภาพ ของประเทศไทยใน
ปจจุบันได 
 4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางปองกันและแกปญหาของมลพิษของมลพิษทางน้ํา ทาง
อากาศ ทางเสียง ทางขยะมูลฝอย ทางสารเปนพิษ ทางของเสียอันตราย และทางทัศนียภาพ ของ
ประเทศไทยในปจจุบันได 

5. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการอนุรักษมลพิษของมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียง 
ทางขยะมูลฝอย ทางสารเปนพิษ ทางของเสียอันตราย และทางทัศนียภาพในอนาคตของประเทศไทย
ได 

 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายมลพิษ 

ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติศัพทขึ้นมาสองคําคือ มลภาวะ และ มลพิษ ที่มีความหมายตรง
กับคําวา pollution ในภาษาอังกฤษ โดยคําวา "มลพิษ" บัญญัติขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 จาก
คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทย ขณะที่คําวา "มลภาวะ" บัญญัติโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหราชบัณฑิตทบทวนคําวา "พิษ" ในคําวามลพิษ ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงซ่ึงควรใหครอบคลุมมากกวา แตทางราชบัณฑิตไดพิจารณาแลววาความหมาย            
ที่หมายถึง การมีพิษและการปนเปอนมีความหมายตรงกวาและถายทอดความหมายไดดีกวา จึง
กําหนดใหใช “มลพิษ” ตอไป และมีการใชควบคูกับคําวา "มลภาวะ" 

“มลพิษ” หรือ “มลภาวะ” หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมท้ังกาก 
ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากส่ิงเหลานั้นที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษ
ภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และหมายความรวมถึง  รังสี ความรอน แสง เสียง 
กลิ่นความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 
 

2. มลพิษทางนํ้า (Water Pollution) 

 2.1 ความหมายมลพิษทางน้ํา 
 มลพิษทางน้ํา หมายถึง น้ําที่มีมลพิษปนเปอนเกินขีดจํากัด มีสมบัติเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ 
จนทําใหมนุษย สัตว และพืช ไดรับอันตรายทั้งทางตรงและทางออม  
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 ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติวา        
น้ําเสีย หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือปนเปอนอยูใน
ของเหลวน้ัน 

 2.2 สารมลพิษในนํ้า 
  2.2.1 เชื้อโรค  
  2.2.2 ตะกอนดิน  
  2.2.3 สารอินทรีย  
  2.2.4 สารจําพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  
  2.2.5 สารพิษ โลหะหนักและสารปรอทตางๆ เชน ปรอท แคดเมียม สารฆาแมลง  
 2.3 แหลงที่กอใหเกิดน้ําเสีย 

  2.3.1 อาคารบานเรือนและชุมชน  2.3.2 โรงงานอุตสาหกรรม 

  2.3.3 การเกษตร   2.3.4 การพักผอนหยอนใจ 

  2.3.5 การสาธารณสุข   2.3.6 การเลี้ยงสัตว 
2.4 การบําบัดน้ําทิ้งชุมชน 

  2.4.1 การใชตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด นําไปตักขยะในน้ํา 
  2.4.2 ถังดักกรวดทราย  
  2.4.3 ถังตกตะกอนของแข็งหรือตะกอนแขวนลอย 

  2.4.4 การทําใหน้ําเสียเปนกลาง โดยน้ําเสียมีคาเปน PH ต่ํา หรือ เปนกรด สามารถ
ทําใหเปนกลางโดยใชปูนขาว โซดาไฟ น้ําเสียที่มี PH สูงหรือเปนดาง สามารถทําใหเปนกลางได เชน 
กรดกํามะถัน กรดเกลือ หรือ กาซคารบอนไดออกไซด 
  2.4.5 การกําจัดตะกอนแขวนลอยดวยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation)  

  2.4.6 การกําจัดโลหะหนักดวยวิธีการตกผนึก (Precipitation) 

  2.4.7 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียที่อาศัยหลักการทางชีววิทยา : ระบบบอผึ่ง 
(Oxidation Pond) ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ระบบตะกอนเรง (Activated Sludge)  

 2.5 การปองกันมลพิษทางนํ้า 
  2.5.1 ไมเททิ้งของเสีย หรือสิ่งปฏิกูล เชน มูลฝอย อุจจาระ ปสสาวะ น้ํามันเครื่อง 
ลงสูลําคลอง 
  2.5.2 ไมลางทําความสะอาดบานเรือนลงแมน้ํา 
  2.5.3 ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและในครัวเรือน อาจทําใหสัตวน้ําตายได 
3. มลพิษทางอากาศ 

 3.1 ความหมายของมลพิษทางอากาศ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 

 

 มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารพิษในปริมาณที่เปน
อันตรายตอมนุษย สัตว พืช และทรัพยสินทางตรงและทางออม  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติวา อากาศ
เสีย หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุนละออง เถาถานหรือมลสารอ่ืน
ที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได 
 3.2 สารที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

  3.2.1 ออกไซดของซัลเฟอร (Oxides of Sulfer ; SO) โดยพบบริเวณถานหิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีกํามะถันและไนโตรเจน และอุตสาหกรรมเคมี คือ ใชทํากรดซัลฟูริก ทําใหเกิดความ
ระคายเคืองทางผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ถาไดรับกาซนี้นานๆ เยื่อจมูกอักเสบ หลอดลม
อักเสบอยางเรื้อรัง เนื้อเยื่อทางเดินหายใจบวม หายใจไมออกถึงแกความตาย 
  3.2.2 ออกไซดของไนโตรเจน ธรรมชาติจะเกิดจากฟาแลบ ฟารอง หรือฟาผา เกิด
จากการกระทําของมนุษย คือ จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจน ถาไดรับสารนี้อาจทําใหเกิด
การระคายเคืองเย่ือบุทางเดินหายใจ ตา จมูก 

  3.2.3 คารบอนมอนนอกไซด เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จากเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต การสูบบุหรี่ กาซนี้ไมมีสี ไมมีกลิ่น เมื่อหายใจเขาไปจะรวมกับ
เฮโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง เปนสารประกอบที่เรียกวา คารบอกซีเฮโมโกลบิน เมื่อสู ดเขาไป 
ออกซิเจนนอยไป หัวใจสูบฉีดเร็ว อาจทําใหเกิดโรคทางปอดและหัวใจ เชน คลื่นไส อาเจียน ปวด
ศีรษะ มึนงง ถานานไป อาจเกิดอาการทางจิตใจและประสาท ออนเพลียไมมีแรง ความจําเสื่อม และหู
อ้ือ 

  3.2.4 สารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก อัลดีไฮด ไฮโดรคารบอน กรดอินทรีย เปน
ตน เกิดจากการเผาไหมน้ํามัน เชื้อเพลิงตางๆและถานหิน ในรถยนต โรงงานอุตสาหกรรม การกล่ัน
น้ํามันปโตรเลียม อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง นัยนตา ถาสะสมมากๆ อาจทําใหเกิด
มะเร็งทั้งในคนและสัตว 
  3.2.5 กัมมันตรังสี ไดแก รังสีคอสมิกจากดวงอาทิตยและดาวฤกษตางๆ มนุษยทําให
เกิดการร่ัวไหลของกัมมันตรังสีจากเตาปฏิกรณนิวเคลียรของโรงไฟฟานิวเคลียร การนํากัมมันตรังสีมา
ใชในวงการแพทย อุตสาหกรรมถนอมอาหาร  ใชพลังงานในการขับเคลื่อนเรือดําน้ํา การทดลองอาวุธ
นิวเคลียร เมื่อตกลงมาในพ้ืนจะทําใหระบบหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต อาจเกิดการระคายเคือง ตา 
จมูก คอ มือบวม อาเจียน เกิดความผิดทางคอโมโซม อาจเกิดการเสียชีวิตได 
  3.2.6 ฝุนละออง เชน ตะกั่ว (จากโรงงานอุตสาหกรรม อาจทําใหเกิด ตาบอด 
อัมพาต อายุสั้น) ปรอท (โรงงานอุปกรณทางเคมี กระดาษ สักหลาด เครื่องสําอาง เกิดโรคมินามาตะ) 
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แคดเมียม (อุตสาหกรรมชุบโลหะดวยไฟฟา ยางรถยนต พลาสติก สี แบตเตอรี  และสารฆาแมลง 
อาจทําใหเกิดโรคกระดูกผุ กระดูกหัก เรียกวา โรคอิไต-อิไต) 

 3.3 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ 

  3.3.1 การคมนาคม 

  3.3.2 ควันไฟและกาซจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  3.3.3 การเผามูลฝอย  
  3.3.4 ควันไฟอันเนื่องมาจากไฟไหมปา การเผาไรนา การเผาหญาริมถนน 

  3.3.5 แหลงอื่นๆ เชน ชุมชนท่ีพักอาศัย น้ําเนาเสีย ชุมชนท่ีพักอาศัย 
 3.4 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 

  3.4.1 ผลตอสุขภาพอนามัย 

  3.4.2 ผลตอสิ่งแวดลอม 
3.5 แนวทางการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ  

3.5.1 กําหนดใหมีและบังคับใชมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

3.5.2 สํารวจและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดตางๆ เปนประจํา 
3.5.3 ลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด ทําไดโดยการเปล่ียนชนิดของ

เชื้อเพลิงที่ใช การ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดมลพิษจากยานพาหนะ 

3.5.4 ใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศตาม พระราชบัญญัติ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เชน ประกาศเรื่อง มาตรฐานการระบาย
มลพิษ ประกาศเร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เปนตน 

3.5.5 เผยแพรความรูแกผูประกอบการและประชาชนไดรับทราบและเขาใจเก่ียวกับ
ความสําคัญของ อากาศบริสุทธิ์และอันตรายท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมถึงใหทราบระเบียบ 
กฎเกณฑ มาตรฐานตางๆ ที่ทางราชการกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศและเพ่ือใหประชาชน
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
 

4. มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 

 4.1 ความหมายมลพิษทางเสียง 
 มลพิษทางเสียง หมายถึง เสียงที่ไมพึงปรารถนาหรือไมตองการหรือเกินขีดความสามารถของ
โสตประสาทจะรับได 
 4.2 แหลงกําเนิดเสียง 
  4.2.1 เสียงจากธรรมชาติ 
  4.2.2 เสียงจากสัตว 
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  4.2.3 เสียงที่เกิดจากมนุษย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ อยูกับที่ และ เคลื่อนที่ 
 4.3 ความสามารถในการรับฟงเสียงของมนุษย 
 หูของมนุษยสามารถรับฟงเสียงไดตั้งแต 20 – 20,000 เฮิรต (Hertz ; Hz) บางคนไดยินถึง 
40,000 Hz  ความถี่ของเสียงท่ีมนุษยใชในชีวิตประจําวัน อยูระหวาง 125 – 8,000 Hz ถายิ่งอายุ
นอยจะยิ่งรับเสียงสูงได แตเมื่ออายุมากข้ึน ความสามารถในการรับเสียงจะลดลง  
 4.4 มาตรฐานระดับเสียงของไทย 

 ประเทศไทยกําหนดระดับเสียงสูงสุดที่ยอมสัมผัสได เสียงท่ีมีความดังตอเนื่องไมเกิน 90 เดซิ
เบล (เอ) นานไมเกิน 8 ชั่วโมง  
 รถจักรยานยนตในสภาพใชงานไวไมใหเกิน 95 เดซิเบล (เอ) ในระยะหาง 7.50 เมตร 
โดยรอบรถ 

 ความดังของเรือกล เรงเครื่องยนตประมาณ 2 ใน 3 ของอัตรารอบสูงสุดของเครื่องนั้นไมเกิน
กวา 90 เดซิเบล (เอ) โดยใชเคร่ืองวัดระดับเสียง และวิธีวัดตามมาตรฐานสากล ในระยะหาง 7.50 

เมตร โดยรอบเรือกลนั้น 

 เจาของกิจการโรงงานตองจัดใหบริเวณนั้นๆ มีเสียงดังไมเกินกวา 80 เดซิเบล (เอ) หรือใหอุด
หูดวยวัสดุลดเสียง (Ear Plug)  

 4.5 ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 
  4.5.1 อันตรายตอระบบการไดยิน ทําใหเกิดอาการหูอ้ือชั่วคราว หรือหูตึง เชน เสียง
ประทัด เสียงฟาผา เสียงเครื่องจักร 
  4.5.2 อันตรายของเสียงทางดานจิตใจ เกิดความรําคาญ นอนไมหลับ หงุดหงิดใจ 
ประสาทเครียด 

  4.5.3 รบกวนการติดตอการส่ือสาร  
  4.5.4 รบกวนการทํางานและประสิทธิภาพของการทํางาน ทําใหขาดสมาธิ เกิด
อุบัติเหตุ 
  4.5.5 ผลตอสุขภาพท่ัวไป 

 4.6 การปองกันปญหามลพิษทางเสียง 
4.6.1  กําหนดใหมีมาตรฐานควบคุมระดับความดังของเสียงทุกประเภท 

4.6.2 ควบคุมระดับเสียงจากแหลงกําเนิดใหอยูในระดับท่ีไดมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด โดยการใชกระบวนการผลิตท่ีไมใชเสียงดัง บุผนังหองดวยวัสดุลดเสียง หรือกําแพง
กั้นเสียง 

4.6.3 ผูที่อยูในบริเวณท่ีมีแหลงกําเนิดเสียงดังควรใชวัสดุปองกันการไดยินเสียงดัง 
เชน เครื่องอุดหู เครื่องครอบหู เปนตน 
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4.6.4 กําหนดเขตการใชที่ดินประเภทที่กอใหเกิดเสียงดังรําคาญ ใหอยูหางจาก
สถานที่ที่ตองการความสงบเงียบ เชน ชุมชนพักอาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล วัด เปนตน เพ่ือเพ่ิม
ระยะทางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับชุมชน หรือใหมีเขตกันชนเพ่ือลดความดังของเสียง 

4.6.5 เขมงวดกับการใชมาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางตางๆ 

4.6.6 ยกเวนหรือลดภาษีในกิจกรรมหรือวัสดุอุปกรณสําหรับควบคุมและปองกัน
ภาวะมลพิษทางเสียง 

4.6.7 ใหการศึกษาและฝกอบรมดานภาวะมลพิษทางเสียงแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
4.6.8 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการปองกัน ควบคุมและแกไขภาวะมลพิษทางเสียง 
4.6.9 สรางเครือขายตรวจสอบและเฝาระวังแหลงกําเนิดภาวะมลพิษภายในชุมชน 

4.6.10 รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนรูถึงอันตรายจากภาวะมลพิษทาง
เสียง และรวมมือกันปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง 
5. ขยะมูลฝอย สารเปนพิษ และของเสียอันตราย 
 5.1 ความหมายของมูลฝอย 

 มลูฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร 
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน 

 5.2 ประเภทของมูลฝอย 

  5.2.1 มูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยเปยก มูลฝอยแหง 
  5.2.2 มูลฝอยอันตราย เชน ถานไฟฉาย ยาฆาแมลงหลอดไฟ แบตเตอรี 
 5.3 ผลกระทบของมูลฝอยตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

 5.4 การกําจัดมูลฝอย มีดวยกันหลายวิธีดังนี้ 
  5.4.1 การกองท้ิงไวกลางแจง  
  5.4.2 การนําไปเลี้ยงสัตว 
  5.4.3 การหมักทําปุย 

  5.4.4 การฝงกลบ 

  5.4.5 การเผาในเตาเผา 
6. มลพิษทางทัศนียภาพ 

 6.1 ความหมายของมลพิษทางทัศนียภาพ 

  6.1.1 มลพิษทางทัศนียภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีความสกปรกเลอะเทอะ
ขาดการจัดระเบียบของมนุษย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติทําใหเกิดความมัว
หมอง เกิดภาพท่ีไมนาดู กอใหเกิดความรําคาญ และมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงอารมณของผูพบ
เห็น 
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 6.2 ปจจัยที่กอใหเกิดความมัวหมองทางทัศนียภาพ 

  6.2.1 สี อิทธิพลตอรางกาย จิตใจของมนุษย สะทอนอารมณและความรูสึกตางๆ
ของมนุษย 
   สีเหลือง  เราใจ ตื่นเตน รุงเรือง 
   สีน้ําเงิน  สงบ เยือกเย็น สมาธิ 
   สีเขียวใบไมสด สงบ เยือกเย็น สดชื่น 

   สีน้ําตาล  พักผอน เศราสลด 

   สีเทา  เศรา เย็น 

   สีมวง   สงบ งวง จงรักภักดี สงา ภาคภูมิใจ กลาหาญ ลึกลับ  
   สีขาว  ไวทุกข บริสุทธิ์ ราเริง เย็น 

   สีแดง   ไฟ ทําลายลาง กลาหาญ กระตุนทางกําลังใจ 

  สีที่นิยมนํามาใชในอาคารสิ่งกอสรางตางๆ และใชสัญญาณสากล เพ่ือเตือนใหระมัดระวังอันตราย 

   สีเขียว  ปลอดภัย ทาตามตูยา 
   สีแดง  อุปกรณปองกันไฟ 

   สีน้ําเงิน  สวิตชไฟ เครื่องจักรที่กําลังซอม เครื่องทุนแรง 
   สีเหลือง  จราจรตางๆ 

   สีสม  เสี่ยงเพลิงไหม กระแสไฟฟา ทอน้ํารอน ของมคีม 

   สีขาว   ชองทางเดินปลอดภัย 

   สีมวง  รังสีปรมาณู 
   2) เสน  

เสนตรง รับน้ําหนัก รับแรง แกนกลาง มั่นคง นิ่งสงบ สงางาม 
เชน เสาไฟฟา ปายจราจร  

เสนนอน ราบเรียบ ไรจุดหมายปลายทาง ความนิ่ง สงบ วังเวง 
เชน เสนขอบฟา สายไฟฟา สายโทรศัพท รางรถไฟ  

เสนโคง นอบนอม นุมนวล ออนไหว เหนื่อย เศราโศก เสียใจ 
เชน การไหวของคนไทย ธง พุมไม หาดทราย 

เสนตัดกัน ยุงเหยิง สับสน วุนวาย หงุดหงิด โมโห โกรธ เชน กรงขัง 
หลุมพราง ปาดงดิบ แผนที่ รั้วลวดหนาม 

เสนประ ขาดความมั่นคง แอบแฝง ซอนเรน เชน ภาพสะทอน
ดวงอาทิตยบนผิวน้ํา สัญญาณไฟจราจร ทางเดินขาม
ถนน หามจอด 
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  6.2.3 พ้ืนผิวของวัสดุ 
  6.2.4 ทิศทาง 
 6.3 สาเหตุของการเกิดมลพิษทางทัศนียภาพ 

  6.3.1 การพัฒนาประเทศเปนสังคมอุตสาหกรรม 

  6.3.2 การขาดวัฒนธรรมดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

  6.3.3 การขาดการหวงแหนและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  6.3.4 การสื่อความหมายจากส่ิงพิมพและปายโฆษณา 
 6.4 ผลกระทบของมลพิษทางทัศนียภาพ 

  6.41 ผลกระทบตอรางกาย อุบัติเหตุ จากวิสัยทัศนไมดี เชน ปายมองไมเห็น คนเดิน
ขามถนน หมอควัน หลงทาง 
  6.4.2 ผลกระทบทางจิตใจ อัคคีภัย วาตภัย การชุมนุมประทวง การตัดไมทําลายปา  
  6.4.3 ผลกระทบทางอารมณ  
  6.4.4 ผลกระทบทางสังคม  
 6.5 แนวทางปองกันและแกไขปญหา 
  6.5.1 ประยุกตหลักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.5.2 การจัดการสิ่งแวดลอม เชน การจัดการผังเมืองที่ถูกตอง การจัดระบบการเก็บ
และกําจัดมูลฝอยภายในเมือง การใหความรูและรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 
  6.5.3 การปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและสังคม 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย  
 2. ใฝเรียนรู  
 3. มุงม่ันในการทํางาน 
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การวัดและการประเมิน 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ความรู 
 มลพิษทางส่ิงแวดลอม 

 มลพิษทางนํ้า 
 มลพิษทางอากาศ 
 มลพิษทางเสียง 
 มลพิษทางทัศนียภาพ 

 

การตอบคําถาม 

 

การทําใบงานเร่ือง 
ปญหา สาเหตุ และ
แนวทางแกปญหา 

 

 คําถาม 

 

 ใบงานเรื่อง ปญหา 
สาเหตุ และแนวทาง
แกปญหา 
 

 

 

คร ู

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

 

 

 

การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

คร ู

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มีวินัย  
- ใฝเรียนรู  
- มุงม่ันในการทํางาน 

 

 

การสังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

คร ู

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูนําเสนอเรื่องที่จะศึกษา และใหนักเรียนแตละคนไปศึกษาหนังสือ เอกสารตางๆ หรือ
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต กอนเขาสูการจัดการเรียนรูภายในหองเรียน (นอกเวลา) 
 

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน (5 นาที) 
2. นักเรียนรวมกันฟงเสียงเครื่องบินไอพน ดูภาพทัศนียภาพของแหลมบาลีฮาย และปฏิบัติ

ตามคําสั่ง ดังตอไปน้ี 

 2.1 เสียงเครื่องบินไอพนที่เปดสุดลําโพง 
 - จากเสียงที่นักเรียนไดฟง นักเรียนรูสึกอยางไร (รําคาญ เสียงดังเกินไป ปวดแกวหู/

พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน) 
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 2.2 นักเรียนรวมกันดูภาพ “คอนโดพัทยาบดบังแหลมบาลีฮาย สายไฟบริเวณถนน” 

แลวตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - นักเรียนเห็นสิ่งใดท่ีดูไมเปนระเบียบของทั้งสองภาพ (ตึกสูงบดบังบริเวณชายหาด 
และ สายไฟที่รุงรัง) 

2.3 นักเรียนจับคู แตละคนมีแปงจํานวนหนึ่งอยูในมือ แลวเปาใสกัน 

 - จากการกระทําของเพ่ือนที่กระทําใสนักเรียน นักเรียนรูสึกอยางไร (สําลักฝุนแปง 
คัดจมูก /พิจารณาตามคําตอบของผูเรียน) 
  2.4 จากการฟงเสียงเครื่องบินไอพน ดูภาพทัศนียภาพของแหลมบาลีฮาย และ
ปฏิบัติตามคําสั่ง นักเรียนคิดวาถาปรากฏอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียนทุกวันจะเกิดผลดีหรือไม 
(ไมดี) 
  2.5 เพราะเหตุใด เสียงที่ดังมาก ฝุนควัน และ สิ่งไมดีตอทัศนียภาพ จึงสงผลไมดีตอ
สภาพแวดลอม (เพราะเสียงที่ดังมาก ฝุนควัน และ สิ่งไมดีตอทัศนียภาพ เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม) 

3. ครอูธิบายประเด็นเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนดังนี้ 
“มลพิษทางส่ิงแวดลอม เปนสภาวะที่เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการกระทําของ

มนุษยทั้งตั้งใจและไมไดตั้งใจ วันนี้จะเรียนเรื่อง มลพิษทางส่ิงแวดลอม” 

 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (40 นาที)  
1. นักเรียนรวมกันตอบคําถามดังตอไปน้ี 

- ผู เ รียนคิดวา “มลพิษ” มีความหมายที่ดีหรือไม อยางไร (ไมดี เพราะ
มลพิษ หรือ มลภาวะ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู ในสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัย

แหลมบาลีฮาย สายไฟบริเวณถนน 
   ส
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167 

 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได) (Obj.1, ทักษะการคิดวิเคราะห /ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร) 

 
ขั้นที่ 1 การคนหา (Search : S)  (10 นาที) 
 2. นักเรียนแบงกลุมจํานวน 6 กลุม เทาๆกัน โดยคละความสามารถของผูเรียน เกง ปาน
กลาง ออน 

 3. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาบทความเร่ือง เหตุผลที่คนเราไมควรปลอยลูกโปงขึ้นฟา 
เพ่ือรวมหาประเด็นปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม 
 4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมอง สรุปประเด็นปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม ที่กลุม
ตนเองสนใจ จํานวน 1 ปญหา แลวเขียนลงในใบงานเรื่อง ปญหาและสาเหตุของมลพิษทาง
สิ่ งแวดลอม  (Obj.2,ทักษะการคิดวิ เคราะห  ทักษะการอภิปราย /ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการเทคโนโลยี) 
 5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม ที่กลุมตนเอง
สนใจ โดยครูอธิบายขอสงสัยของสาเหตุปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมของนักเรียนแตละกลุมเพ่ิมเติม
ใหสมบูรณ 
 6. นักเรียนแตละกลุมบันทึกประเด็นสาเหตุของปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม ทั้งหมดท่ีศึกษา
จากเอกสารตางๆลงใน ใบงานเรื่อง ปญหาและสาเหตุมลพิษทางส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนขอมูลในการ
แกปญหา ในขั้นที่ 2 

 (Obj.3, ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการอภิปราย/ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการเทคโนโลยี) 
 

ขั้นที่ 2 การแกปญหา (Solve : S) (10 นาที) 
 7. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาแนวทางในการแกปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม จาก
ประเด็นปญหาและสาเหตุของปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมที่เลือกไวในกระดาษคําตอบ จากเอกสารท่ี
นํามา เชน หนังสือ บทความ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต ฯ 
 8. นักเรียนแตละกลุมตัดสินใจ และรวมกันวางแผนแนวทางในการแกปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอมของกลุมตนเอง ใหแปลกใหม และแตกตางจากการแกปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมเดิมๆ 
โดยพิสูจนจากหลักการทางแนวคิดตางๆที่ศึกษาจากเอกสารตางๆที่นํามา 
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ขั้นที่ 3 การสรางคําตอบ (Create : C) (20 นาที) 
 9. นักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบกระบวนการแกปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม ตาม
แผนการท่ีวางไวในกระดาษคําตอบจากขั้นท่ี 2 การแกปญหา โดยเขียนลงกระดาษคําตอบแนว
ทางการแกปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม ใหเกิดความแปลกใหม เขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลุมการ
แกปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 
 10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาปญหาและจุดออนของกระบวนการแกปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอม ที่ออกแบบลงในกระดาษแนวทางการแกปญหากระบวนการแกปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอม ของกลุมตนเองพรอมแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยครูคอยใหคําปรึกษา (Obj.4, ทักษะการ
คิดวิเคราะห ทักษะการอภิปราย/ความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการเทคโนโลยี) 
 
ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share : S)  

 11. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอปญหา สาเหตุ และกระบวนการแกปญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอม ของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน ใชเวลาในการนําเสนอของแตละกลุมเปนเวลาไม
เกิน 10 นาท ี

 12. เมื่อจบการนําเสนอของกลุมผูเรียนที่ออกมานําเสนอทุกกลุม นักเรียนกลุมอ่ืนๆ รวมกัน
อภิปรายซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา สาเหตุ และกระบวนการแกปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอม ของกลุมที่ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยครูอธิบายและซักถามเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 
 13. นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม “เสียงจริง ตัวจริง” โดยผูสอนเปดเสียงสิ่งตางๆจํานวน 
10 เสียง นักเรียนคนใดสามารถตอบไดวาเปนเสียงของส่ิงใดมากที่สุด สามารถมีสิทธิตอบคําถาม ถา
นักเรียนคนดังกลาวสามารถตอบคําถามไดถูกตอง จะเปนผูชนะ ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 10 

นาที โดยผูสอนอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณ  
เสียงในกิจกรรม “เสียงจริง ตัวจริง” มีดังนี้ 

 (1.เสียงเครื่องบิน  2.เสียงกลองถายรูป   3.เสียงรถมอเตอรไซด 4 สูบ  4.เสียงฟาผา  5.เสียง
ระเบิด  6.เสียงคํารามของสิงโต  7.เสียงเรือ  8.เสียงพิมพคอมพิวเตอร  9.เสียงพัดลม 10.เสียงฝนตก) 

คําถามกิจกรรม “ตัวจริง เสียงจริง” มีดังนี้ 
13.1 ผูเรียนคิดวาสถานการณของปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม เชน มลพิษทางนํ้า 

ทางอากาศ ทางเสียง ทางขยะมูลฝอย สารเปนพิษ ของเสียอันตราย และทางทัศนียภาพ ในอนาคต
ของประเทศไทยจะเปนอยางไร (ถาทุกคนในประเทศไมรูจักคิดกอนใช หรือ ใชสิ่งแวดลอมที่ มีอยู
รอบตัว อยางไรความคุมคา ในอนาคตอาจไมมีสิ่งแวดลอมอันสมบูรณใหลูกหลานไดใชประโยชน ขาด
ความสมดุลของธรรมชาติ / พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน) 
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13.2 นักเรียนมีแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบันใหยั่งยืนถึงอนาคตได
อยางไร (ปลูกทดแทน คิดกอนใช ไมเห็นแกตัวในการอยูในสังคม เชน ติดปายไมขวางทางเดิน ไมทิ้ง
ขยะไมถูกที่ เปนตน / พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน) (Obj.5, ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการ
อภิปราย/ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา) 
 

 กิจกรรมรวบยอด (5 นาที) 
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปปญหา สาเหตุ และแนวทางแกปญหา ของมลพิษทาง

สิ่งแวดลอม  
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามดังตอไปน้ี 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอมนุษยหรือไม (มนุษยมี
ความจําเปนตองใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการดํารงชีวิตตลอดเวลา) 

2.2 ถาหากมนุษยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยไม
คํานึงถึงผลกระทบ จะเกิดผลอยางไรตามมา (หากการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้น จะทําใหเกิดมลพิษในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นๆตามมา และอาจไมมีใชใน
อนาคตอันใกล) (Gen) 
 

สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1. ใบงาน เรื่อง ปญหาและสาเหตุมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
 2. บทความเรื่อง เหตุผลที่คนเราไมควรปลอยลูกโปงขึ้นฟา 
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สรุปผลการเรียนรู 
 โดยภาพรวมนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนรูเปนอยางดี นักเรียนมีการเสนอ
ขอมูลของมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีแตละคนพบเจอมาดวยตนเอง เชน สายไฟระโยงระยางขาง
โรงเรียน เสียงดังบริเวณหอพักยามค่ําคืนจากอาคารรานอาหารขางเคียง เปนตน ทําใหการจัดการ
เรียนรูแบบ SSCS ดําเนินการอยางรวดเร็วและนักเรียนใหความสนใจ ซึ่งเปนเร่ืองใกลตัว ในขั้นตอนท่ี 
4 Share นักเรียนมีการนําเสนอผลงานการแกไขปญหามลพิษจากลูกโปงท่ีปลอยสูอากาศ ซึ่งใหความ
สนใจในการออกแบบเปนอยางมากและนักเรียนกลุมอ่ืนๆแสดงความคิดเห็นกันเปนอยางดี ทุกคนใน
ชั้นเรียนมีสวนรวม แตมีบางคนไมมีการแสดงความคิดเห็น ครูจึงใหกลุมสุดทายที่นําเสนอใหคนที่ไม
ออกความคิดเห็น ออกความคิดเห็นกลุมสุดทาย 
 

ปญหาและอุปสรรค 

 ในการอภิปรายในขั้นตอนท่ี 4 นักเรียนทุกคนตองแสดงความคิดเห็นตอกลุมที่ออกมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปนนักเรียนคนเดิมๆท่ีแสดงความคิดเห็น  
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
 ในการนําเสนอของกลุมสุดทาย ครูใหนักเรียนท่ียังไมแสดงความคิดเห็นกลุมใดๆ แสดงความ
คิดเห็นและมีการตักเตือนและใหกติกาในการแสดงความคิดเห็น โดยทุกคนตองแสดงความคิดเห็น 

 

 

ลงช่ือ
................................................................................... 

(นางสาวนันทพร  รอดผล)  
(ครูผูสอน) 
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เกณฑการประเมินผล  

 

 

รายการประเมิน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก 

(3)            
ดี 

(2)           
พอใช 
(1)            

ปรับปรุง 
 (0)        

ความรู 
มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

มลพิษทางนํ้า 
มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางทัศนียภาพ 

-สามารถวิเคราะห
แ ผ นที่ แ ล ว ต อ บ
คํ าถามพร อมทั้ ง
สามารถทําใบงาน
ไ ด ถู ก ต อ ง อ ย า ง
นอย   80 % ขึ้น
ไป 

-สามารถวิเคราะห
แ ผ นที่ แ ล ว ต อ บ
คํ าถามพร อมทั้ ง
สามารถทําใบงาน
ไ ด ถู ก ต อ ง อ ย า ง
น อ ย  70%-79% 

ขึ้นไป 
 

-สามารถวิเคราะห
แ ผ นที่ แ ล ว ต อ บ
คํ าถามพร อมทั้ ง
สามารถทําใบงาน
ไ ด ถู ก ต อ ง อ ย า ง
น อ ย  60%-69% 

ขึ้นไป 
 

-สามารถวิเคราะห
แ ผ นที่ แ ล ว ต อ บ
คํ าถามพร อมทั้ ง
สามารถทําใบงาน
ไดถูกตอง ตํ่ากว า 
59% 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 3 หมายถึง ทํางานอยูในระดับดีมาก 
คะแนน 2 หมายถึง ทํางานอยูในระดับดี 
คะแนน 1 หมายถึง ทํางานอยูในระดับพอใช 
คะแนน 0 หมายถึง ทํางานอยูในระดับปรับปรุง 

 

 

      ลงช่ือ………………………………………………………… 

      (…………………………………………………………………) 

             ผูประเมิน 
             วันที่........../.........................../.............. 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะสําคัญของนักเรียน 
วิชา สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/…… 

คําชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน โดยทําเคร่ืองหมาย /  ลงในชองท่ีตรงกับความจริง 
 
คน
ที ่

สื่อสาร 
 

การคิด แกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คน
ที ่

สื่อสาร 
 

การคิด แกปญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

38                 

39                 

40                 

41                 

รวม                 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับคุณภาพและชวงคะแนน 

ดีเย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 

พอใช 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1 ขอ 3 2 1 0 

2 ขอ 5 – 6  3 – 4  1 – 2  0 

3 ขอ 7 – 9  4 – 6  1 – 3  0 

4 ขอ 9 – 12  5 – 8  1 – 4  0 

5 ขอ 11 – 15  6 – 10  1 – 5  0 

 

       

            ลงช่ือ………………………………………………………… 

            (…………………………………………………………………) ผูประเมิน 
                  วันที่........../.........................../.............. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการใหคะแนน 

 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

 1. 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

มีความรูความเขาใจในการ
รับ สงสาร ตลอดจน

เลือกใชวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสม 

 

มีความรูความเขาใจ
ในการรับ สงสาร 
สามารถเลือกใช
วิธีการสื่อสารได 

มีความรูความ
เขาใจในการ
รับและสงสาร  

ไมมีความรูความ
เขาใจในการ

สื่อสาร 

 2. 

ความสามารถ
ในการคิด 

คิดวิเคราะหจากบทเรียน 
สามารถนําไประบุ 

แยกแยะองคประกอบ
สถานการณตางๆและ
นําไปสูการสรางองค

ความรูในการตัดสินใจได 

คิดวิเคราะหจาก
บทเรียน สามารถ
นําไประบุ แยกแยะ

องคประกอบ
สถานการณตางๆ 

คิดวิเคราะห
จากบทเรียน  

ไมสามารถคดิ
วิเคราะหจาก
บทเรียนได 

 3. 

ความสามารถ
ในการ

แกปญหา 

ประยุกตใชความสัมพันธ
ของเหตุการณตางๆ ใน
การตัดสินแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆไดอยาง
ถูกตองบนพ้ืนฐานของ
หลักการและเหตุผล 

ประยุกตใช
ความสัมพันธของ
เหตุการณตางๆ ใน
การตัดสินแกปญหา
และอุปสรรคตางๆได

อยางถูกตอง 

ประยุกตใช
ความสัมพันธ
ของเหตุการณ
ตางๆ ในการ

ตัดสิน
แกปญหา 

ไมสามารถ
ประยุกตใช

ความสัมพันธของ
เหตุการณตางๆ 
ในการตัดสิน
แกปญหาได 

 4. 

ความสามารถ
ในการใช
ทักษะชีวิต 

เรียนรูกระบวนการตางๆ
ในการนําไปใชจัดการกับ

ปญหาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

และสภาพแวดลอม ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

เรียนรูกระบวนการ
ตางๆในการนําไปใช
จัดการกับปญหาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและ
สภาพแวดลอม 

เรียนรู
กระบวนการ
ตางๆในการ
นําไปใช
จัดการกับ
ปญหา 

ไมสามารถเรียนรู
กระบวนการตางๆ
ในการนําไปใช
จัดการกับปญหา
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

 5. 

ความสามารถ
ในการใช
เทคโนโลยี 

เลือกใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ ในการเรียนรู 
สื่อสาร ทํางาน และ
แกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

เลือกใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ ในการ
เรียนรู สื่อสาร และ

ทํางาน  

เลือกใช
เทคโนโลยี

ดานตางๆ ใน
การเรียนรู  

ไมสามารถใช
เทคโนโลยีดาน

ตางๆได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
วิชา สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/…… 

คําชี้แจง : ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน โดยทําเครื่องหมาย /  ลงในชองท่ีตรงกับความจริง 
 

คน
ที่ 

รักชาติฯ 
 

ซื่อสัตยฯ มีวินัย ใฝเรียนรู พอเพียง มุงมั่นฯ รักความเปนไทย จิตสาธารณะ รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

26                          

27                          

28                          

29                          

30                          

31                          

32                          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คน
ที่ 

รักชาติฯ 
 

ซื่อสัตยฯ มีวินัย ใฝเรียนรู พอเพียง มุงมั่นฯ รักความเปนไทย จิตสาธารณะ รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

33                          

34                          

35                          

36                          

37                          

38                          

39                          

40                          

41                          

รวม                          

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 

ระดับสมรรถนะ 
ระดับคุณภาพและชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 

(3) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1 ขอ 3 2 1 0 

2 ขอ 5 – 6  3 – 4  1 – 2  0 

3 ขอ 7 – 9  4 – 6  1 – 3  0 

4 ขอ 9 – 12  5 – 8  1 – 4  0 

5 ขอ 11 – 15  6 – 10  1 – 5  0 

6 ขอ 13 – 18  7 – 12  1 – 6  0 

7 ขอ  15 – 21  8 – 14  1 – 7  0 

8 ขอ 17 – 24  9 – 16  1 – 8  0 

 

     ลงช่ือ………………………………………………………… 

         (…………………………………………………………………) ผูประเมิน 
               วันที่........../.........................../.............. 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

  

 

 

 

1. รักชาติ 
ศาสน 
กษัตริย 

เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษตัริยตามที่
ครูจัดทําขึ้น โดยปฏิบตัิ
ตามหลักของศาสนา
และพิธีตางๆอยาง
สม่ําเสมอและเปน

แบบอยางท่ีดี 
 

เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษตัริยตามที่
ครูจัดทําขึ้น โดยปฏิบตัิ
ตามหลักของศาสนาและ
พิธีตางๆอยางสม่ําเสมอ 

เขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย
ตามทีค่รูจดัทําขึ้น 
โดยปฏบิัติตามหลัก
ของศาสนาและพิธี
ตางๆตามโอกาส 

ไมเขารวม
กิจกรรมทาง

ศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

  

2. ซ่ือสัตย
สุจริต 

ใหขอมูลที่ถูกตองเปน
จริง ปฏิบัติตอผูอื่นดวย

ความซื่อตรงไมหา
ประโยชนในทางที่ไม

ถูกตองและเปน
แบบอยางท่ีดี 

 

ใหขอมูลที่ถูกตองเปน
จริง ปฏิบัติตอผูอื่นดวย

ความซื่อตรง 

ใหขอมูลที่ถูกตอง
เปนจริง  

ไมใหขอมูลที่
ถูกตองและ
เปนจริง 

  

 

3. มีวินัย 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอตกลง ของหองเรียน 
ไมละเมดิสิทธิของผูอื่น 
ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
และรับผิดชอบในการ

ทํางาน 

 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอตกลง ของหองเรียน 
ไมละเมดิสิทธิของผูอื่น 
ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอตกลง ของ
หองเรียน ไมละเมิด

สิทธิของผูอื่น  

ไมปฏิบตัิตาม
ขอตกลง 
กฎเกณฑ 
ระเบียบ 
ขอตกลง  

  

4. ใฝ
เรียนรู 

เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู มสีวนรวมใน
การศึกษา เรียนรู หา

ความรูเพิ่มเติม  

เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามใน

การเรียนรู 

เขาเรียนตรงเวลา
และ ตั้งใจเรียน 

ไมตั้งใจเรียน 

เกณฑการใหคะแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม 

(3) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

  

 

5. อยูอยาง
พอเพียง 

ใชความรู ขอมูลขาวสารใน
การทํางานและใช

ชีวิตประจําวัน ใชทรัพยสิน
ของตนเองและทรัพยากร
ของสวนรวมอยางประหยัด 
คุมคา เก็บรักษาดูแลอยาง

ดี ตัดสินใจดวยความ
รอบคอบมีเหตุผล ไมเอา

เปรียบผูอื่น 

ใชความรู ขอมูลขาวสาร
ในการทํางานและใช
ชีวิตประจําวัน ใช

ทรัพยสินของตนเองและ
ทรัพยากรของสวนรวม
อยางประหยัด คุมคา 
เก็บรักษาดูแลอยางด ี

ใชความรู ขอมูล
ขาวสารในการ
ทํางานและใช
ชีวิตประจําวัน 

ไมวางแผน
ในการ
ทํางาน 

  

6. มุงมัน่ใน
การทํางาน 

ตั้งใจทํางานดวยความขยัน
อดทน และรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหินาท่ีที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จตาม

เวลาที่กําหนด  

ตั้งใจทํางานดวยความ
ขยันอดทน และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

ใหสําเรจ็ 

ตั้งใจทํางานดวย
ความขยันอดทน  

ไมตั้งใจ
ปฏิบัติหนาท่ี

การงาน 

  

 

7. รักความ
เปนไทย 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาท
แบบไทย มีสมัมาคารวะ
กตัญูกตเวที มีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปญญาไทย และชักชวน

ใหผูอื่นเขารวม 

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาท
แบบไทย มีสมัมาคารวะ
กตัญูกตเวที มีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และภมูิปญญาไทย  

ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ
กตัญูกตเวที  

ไมสนใจใน
ความเปน

ไทย 

  

 

8. มีจิต
สาธารณะ 

ชวยพอแม ผูปกครอง และ
ครูทํางาน อาสาทํางาน
ชวยคิด ชวยทํา แบงปน

สิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆ 
และเต็มใจชวยแกปญหา
หรือสรางความสุขใหแก

ผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 

ชวยพอแม ผูปกครอง 
และครูทํางาน อาสา
ทํางานชวยคิด ชวยทํา 
แบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน 
และอื่นๆ อยางเต็มใจ 

ชวยพอแม 
ผูปกครอง และครู

ทํางาน อาสา
ทํางานชวยคิด ชวย
ทํา อยางเต็มใจ

ชวย 

ไมชวยเหลือ
พอแม 

ผูปกครอง
และคร ู

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทความ 

เรื่อง เหตุผลที่คนเราไมควรปลอยลูกโปงขึ้นฟา 

 

 เมืองไทยเรานิยมจัดงานอะไรก็ตาม มักจะมีปายผาพรอมลูกโปงหลายสีสิบลูกที่อัดกาซรอ
ปลอยขึ้นฟาหลังจากประธานกลาวเปดงาน แลวเราคิดกันตอไปวา เจาปายผาพรอมลูกโปงนี่ลอยแลว
ไปตกท่ีไหน? ใครจะเก็บ? นี่ยังรวมไปถึงลูกโปงลายการตูนขวัญใจเด็กๆ ลูกโปงในงานปารตี้ที่พรอมจะ
ลอยลองข้ึนไปแลดูสวยงาม 

 อยางงานมหกรรมมหึมาอภิมหาลูกโปงกวา 1.5 ลานลูก ที่จัดขึ้นที่ Cleveland ภายในงาน 
Balloonfest ป 1986 ซึ่งทาง gizmana.com ไดนําเสนอขาวหลังงานบอลลูน ภาพเหลานี้เปนสวน
หนึ่งของชางภาพนามวา Thom Sheridan ไดแคปเจอรภาพจากฟลมมาใหเราเห็นแบบชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอลังการงานสรางดูนาตื่นตาตื่น
ใจแตหลังจากมหาลูกโปงเหลานี้
ลอยฟาไปหมดแลว แลวมันแยก

ยายไปไหน? 
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 หนวยงาน balloonsblow.org จึงไดเสนอผลเสียของการปลอยบอลลูนขึ้นฟาแลวตกลงมา
เปนขยะ ที่สัตวอ่ืนๆคิดวาเปนอาหาร ดังกรณีดังนี้ 
 1. นก guillemot ที่ตายเพราะริบบิ้นรัดลูกโปง 
 2. เตาหญาแคมป เจาเตาตัวนี้ไดกินลูกโปงเขาไป ไมรูโชคดีหรือโชครายที่ลูกโปงนี้ผูกดวย
ริบบิ้น ทําใหริบบิ้นไมถูกกลืนเขาไปหมด แตเจาริบบิ้นนี้ก็พันครีบมัน ทําใหมันวายน้ําไมได เจาหนาที่
จึงเห็นและชวยดึงเอาซากลูกโปงออกมาได 
 3. นกฮูกหนุม ถูกพบในฟลอริดา ปกของมันโดนริบบิ้นของลูกโปงพันไว ทําใหมันหอยมัน
หอยตองแตงอยูอยางนั้น ซึ่งก็ไมรูวามันตองหอยอยูอยางนี้มานานแคไหน แตมีคนชวยตัดริบบิ้นนี้และ
ปลอยมันคืนสูธรรมชาติแลว 

 นี่เปนเพียงสวนหนึ่งที่ทาง SpokeDark TV นําเสนอใหคุณไดตระหนักถึงอันตรายของลูกโปง
ยังมีภาพอีกมากมายท่ีจะทําใหคุณสะเทือนใจ หวังวาทุกคนคงจะตระหนักกันไดอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://articles.spokedark.tv/2014/04/23/balloons-blow/#.VDqfTWd_uSp (Online)
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บัตรกําหนดงาน 

 

 1. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาเอกสารกรณีตัวอยาง เพ่ือรวมหาประเด็นปญหา  แลว
เขียนปญหาลงในใบงานเรื่อง ปญหาและสาเหตุ ขอที่ 1 สภาพปญหา ใหไดมากท่ีสุด 
 2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมอง สังเกต วิเคราะห และอภิปรายสรุปประเด็นปญหา 
ที่สําคัญและกลุมตนเองสนใจ ใหเหลือเพียง 1 ปญหา แลวเขียนลงในใบงานเรื่อง ปญหาและสาเหตุ 
นักเรียน ขอที่ 2 ประเด็นปญหาที่เลือกศึกษา 
 3. นักเรียนแตละกลุมวิเคราะหสาเหตุของปญหาของกลุมตนเองที่ไดเลือกมามีสาเหตุจากสิ่ง
ใด แลวเขียนลงในใบงานเรื่อง ปญหาและสาเหตุนักเรียน ขอที่ 3 สาเหตุของปญหา  

4. นักเรียนแตละกลุมตัดสินใน และวางแผนการแกปญหาของกลุมตนเอง ใหแปลกใหม และ
แตกตางจากการแกปญหาเดิมๆ โดยพิสูจนจากหลักการทางแนวคิดตางๆ แลวเขียนลงในใบงานเรื่อง 
ปญหาและสาเหตุ ขอที่ 4 แนวทางการแกปญหา 

5. นักเรียนแตละกลุมออกแบบ จัดกระทํา และสรางกระบวนการแกปญหาตามแผนการที่
วางไวในกระดาษคําตอบจากข้ันที่ 2 โดยเขียนลงกระดาษคําตอบแนวทางการแกปญหา โดยใหเกิด
ความแปลกใหม เขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลุมการแกปญหาอยางแทจริง แลวเขียนลงในใบงาน
เรื่อง ปญหาและสาเหตุมลพิษทางส่ิงแวดลอม ขอที่ 5 ออกแบบแนวทางแกปญหา 

6. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน ใชเวลาใน
การนําเสนอผลงานการแกปญหาของกลุมตนเองเปนเวลาไมเกิน 10 นาท ี
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ใบงาน 

เรื่อง ปญหาและสาเหตุมลพิษทางส่ิงแวดลอม 

 

กลุมท่ี ........................................ 
 

1. จากสภาพปญหาขางตน ใหนักเรียนชวยกันระบุปญหาในดานมลพิษทางสิ่งแวดลอมใหไดมาก
ที่สุด 

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ....................................

............................................................................................................................. ................................... 

2. สมาชิกในกลุมทุกคนชวยกันพิจารณาเลือกปญหาใน ขอ 1 มา 1 ขอ โดยระบุวาเพราะเหตุใด
จึงเลือกปญหาดังกลาว 
............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

3. จากปญหาที่เลือกมาจากขอ 2 ใหสมาชิกในกลุมทุกคนชวยกันคิดหาสาเหตุของปญหาให
ไดมากที่สุด 
............................................................................................................................. ...................................

................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................ ................ 

.................................................................................................................. .............................................. 

4. จากปญหาที่เลือกมาจากขอ 2 ใหสมาชิกในกลุมทุกคนชวยกันคิดหาแนวทางแกปญหาให
ไดมากที่สุด 

.................................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
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5. ใหนักเรียนออกแบบแนวทางแกปญหาของกลุมตนเองใหแปลกใหมและสามารถใชประโยชนไดจริง 
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6. จากแนวทางแกปญหาของกลุมตนเอง ใหสมาชิกกลุมรวมกันบอกผลของการแกปญหาให
ไดมากที่สุด 
............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินใบงาน เรื่อง ปญหาและสาเหตุทรัพยากรมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
 

 

ขั้นตอน 

เกณฑการใหคะแนน 
4  

คะแนน 
3  

คะแนน 
2  

คะแนน 
1  

คะแนน 
0  

คะแนน 
ขั้นที่ 1 

ระบุ
ปญหา 

สามารถบอกปญหาได
ชัดเจน 10 ปญหาข้ึนไป 

สามารถบอกปญหาได
ชัดเจน 7-9  ปญหา 

สามารถบอกปญหาได
ชัดเจน 4-6 ปญหา 

สามารถบอกปญหาได
ชัดเจน 1-3 ปญหา 

ไมสามารถ
บอกปญหา

ได  
ขั้นที่ 2 

หาสาเหต ุ

ของ
ปญหา 

สามารถระบุสาเหตุของ
ปญหาไดอยางชัดเจน 

10 กรณีขึ้นไป 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปญหาไดอยาง
ชัดเจน 7-9   กรณี 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปญหาไดอยาง
ชัดเจน 4-6  กรณี 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปญหาไดอยาง
ชัดเจน 1-3 กรณี 

ไมสามารถ
ระบุสาเหตุ
ของปญหา
ได 

ขั้นที่ 3 

หา
แนวทาง 
แกปญหา 

สามารถบอกแนวทาง
แกปญหาไดตรง

ประเด็นชัดเจน 10 วิธี
ขึ้นไป 

สามารถบอกแนวทาง
แกปญหาไดตรง

ประเด็นชัดเจน 7-9   

วิธ ี

สามารถบอกแนวทาง
แกปญหาไดตรง

ประเด็นชัดเจน 4-6  

วิธ ี

สามารถบอกแนวทาง
แกปญหาไดตรง

ประเด็นชัดเจน 1-3  

วิธ ี

ไมสามารถ
บอก

แนวทาง
แกปญหาได 

ขั้นที่ 4 

ออกแบบ 

แนวทาง 
แกปญหา 

สามารถออกแบบ
แนวทางแกปญหาไม
เหมือนกลุมใดใน

หองเรียน 

สามารถออกแบบ
แนวทางแกปญหา 
เหมือนกับกลุมอื่น  

1 กลุม 

สามารถออกแบบ
แนวทางแกปญหา
เหมือนกับกลุมอื่น  

2 กลุม 

สามารถออกแบบ
แนวทางแกปญหา
เหมือนกับกลุมอื่น  

3 กลุมขึ้นไป 

ไมสามารถ
ออกแบบ
แนวทาง

แกปญหาได 
ขั้นที่ 5 

นําเสนอ
ผล 

ของการ 
แกปญหา 

สามารถนําเสนอผลการ
แกปญหาไดตรง

ประเด็น มีผลนําไปใช
จริงได ผลกระทบกับสิ่ง
ตางๆเปนทางลบนอย 
ขั้นตอนการแกปญหา

ถูกตอง 

สามารถนําเสนอผลการ
แกปญหาไดตรง

ประเด็น มีผลนําไปใช
จริงได ผลกระทบกับสิ่ง
ตางๆเปนทางลบนอย  

สามารถนําเสนอผลการ
แกปญหาไดตรง

ประเด็น มีผลนําไปใช
จริงได  

สามารถนําเสนอผลการ
แกปญหาไดตรง

ประเด็น 

ไมสามารถ
นําเสนอผล

การ
แกปญหาได 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ระดับคะแนน 

16 - 20 สูง 
11 – 15 ปานกลาง 
6 – 10 ต่ํา 
1 – 5  ปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
วิชา ส 30287 สิ่งแวดลอมและการพัฒนา     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

จํานวน 40 ขอ        จํานวน 11 หนา 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557      ใชเวลา 40 นาที  
   
คําชี้แจง : ขอสอบนี้เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียง    
ขอเดียวแลวทําเคร่ืองหมาย ×  ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ขอใดกลาวเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ”ไดถูกตอง  
ก. สิ่งตางๆทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย เกิดเองตามธรรมชาติและมนุษย

สรางข้ึน 
ข. สรรพสิ่งทั้งหลายท่ีธรรมชาติสรรสรางไวซึ่งมนุษยสามารถฉวยมาเปนประโยชนในการ

ดํารงชีพ 
ค. การศึกษาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมและระหวางสิ่งมีชีวิตดวยกันเองในธรรมชาติและที่

มนุษยสรางขึ้นอยูได 
ง. สังคมของส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยมีการแลกเปล่ียนสสาร แรธาตุ และมีการถายทอด

พลังงานที่เกิดข้ึนระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในแหลงใดแหลงหนึ่ง 
 

2. การสราง Red List มีความสําคัญอยางไร  
 ก. เพื่อหาสัตวหรือพันธุพืชสายใหมหรือสายพันธุที่สูญพันธไปแลวกลับคืนมา 
 ข. เปนแนวทางกําหนดปริมาณสัตวทั่วโลกใหมีปริมาณพอเพียงตอสิ่งแวดลอม 
 ค. กําหนดแนวทางการชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู สัตวหรือพันธุพืชที่สูญพันธุไปแลว 
 ง. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลและปองกันการลดจํานวนลงของสัตวที่กําลังสูญพันธุ 
 

3. “ชาวประมง บริเวณฝงอนัดามัน ใชอวนตาถ่ีจับปลา” จากการกระทําของชาวประมง เปนการ
กระทําที่ถูกตองหรือไม  
 ก. ถูกตอง เพราะอวนตาถ่ีชวยใหปลาไดรับบาดเจ็บนอยที่สุด 
 ข. ถูกตอง เพราะอวนตาถ่ีชวยใหไดชนิดปลาตามท่ีตองการ ลดการทําลายธรรมชาติ 
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 ค. ไมถูกตอง เพราะการใชอวนตาถ่ีอาจทําใหปลาดิ้นในอวน จนนําไปสูการบาดเจ็บ 
 ง. ไมถูกตอง เพราะอวนตาถ่ีอาจทําใหปลาตัวเล็กที่ยังไมเหมาะแกการรับประทานติดมาดวย 
 

4. “สิ้นสุดการรอคอยพระราชบัญญัติคุมครองสัตว ฉบับแรกของประเทศไทย มีผลบังคับใชวันที่ 
27 ธันวาคม 2557”จากขอความขางตน ขอใดแสดงถึงสถานการณสัตวในประเทศไทยในปจจุบัน   
 ก. ทํารายสัตวโดยไมไดรับอนุญาต 
 ข. เกิดการใชความรุนแรงตอสัตว 
 ค. สัตวถูกนํามาใชงานอยางไมปรานี 
 ง. สัตวปาถูกทํารายอยางทารุณกรรม 
 

5. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนดพระราชบัญญัติสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง  
 ก. เพราะอาจเกิดการสาบสูญในอนาคตอันใกล 
 ข. เพราะสัตวมีจํานวนนอยลงตองรักษาพันธไว 
 ค. เพราะถูกลาจนมีจํานวนลดลงเสี่ยงตอการสูญพันธ 
 ง. เพราะอาจลดลงในอนาคตซึ่งเปนที่ตองการของตลาด 
 

6. “เขียวชอุมตลอดทั้งป หลากหลายส่ิงทั้งพันธุกรรมและสายพันธุ ทั้งตนใหญตนเล็กเมล็ดพันธ 
สัตวใชอาศัยและหลับนอน” จากคํากลาวขางตนเปนคํากลาวของปาชนิดใด  
 ก. ปาพรุ 
 ข. ปาดงดิบ 
 ค. ปาชายหาด 
 ง. ปาเบญจพรรณ 
 

7. นักเรียนเห็นดวยหรือไม การสรางเข่ือนเปนสาเหตุที่ทําใหสัตวปาไรที่อยูอาศัย และลดจํานวน
ลงอยางรวดเร็ว  

ก. เห็นดวย เพราะการสรางเขื่อนที่ไมไดมาตรฐานอาจนํามาสูอุทกภัยทําใหสัตวที่อยูในพ้ืนที่
เกดิผลกระทบ 

ข. เห็นดวย เพราะการสรางเขื่อนเปนการทําลายพ้ืนที่ปาเปนวงกวางซ่ึงเปนที่อยูของสัตวปา
จํานวนมาก 

ค. ไมเห็นดวย เพราะการสรางเขื่อนตองมีการประกาศกอนสรางจึงสามารถนําสัตวตางๆไป
ปลอยในสถานท่ีอ่ืนที่มีการรองรับไวแลว 

ง. ไมเห็นดวย เพราะการสรางเขื่อนใชเวลาไมนานและเปนประโยชนตอมนุษยมาก และสัตว
ตางๆสามารถอยูในบริเวณโดยรอบของเข่ือนเพ่ือบริโภคน้ําไดตามปกติ 
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8. “นายสมศักดิ์ เปนพนักงานสายการบินไทย มีหนาที่คอยใหสัญญาณ เวลาเขาจอด และในการ 
Push back ในขณะที่เครื่องบินลงจอด ระยะหางจากตัวเขา 50 เมตร ใชเวลา 15 นาที” นาย
สมศักดิ์ไมไดใสที่ครอบหูลดเสียง จะเกิดผลอยางไรตอนายสมศักดิ์  
 ก. หูอาจไมไดยินไปตลอดชีวิต 
 ข. ไมมีผลใดๆ เพราะยังถึงไมถึงขีดอันตราย 

ค. เสียงอาจเกิดความผิดปกติทางสมองจากการไดยินเสียงที่มากเกินขีดจํากัด 
 ง. แกวหูอาจเกิดการผิดปกติไปชั่วขณะ เพราะชวงระยะเวลาในการไดยินเสียง 
 
9. “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีจํานวนน้ําที่ใชในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอตอ
ความตองการ” ควรแกไขปญหาน้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามขอใด  
 ก. สรางอุโมงคผันน้ํา ไปสูพ้ืนที่ที่ไมมีแหลงน้ําสํารองใหกระจายท่ัวภูมิภาค 
 ข. เจาะบอบาดาลท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูบน้ําใตดินมาใชในชวงฤดูแลง 
 ค. กอสรางอาคารปดขวางทางน้ําไหล ทดน้ําเขาไปตามคลองในพ้ืนที่เพาะปลูก 
 ง. ซื้อสัมปทานน้ําจากประเทศกัมพูชามาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง 
 

10. การทําเหมืองแร สงผลกระทบตอการทําลายส่ิงแวดลอมอยางไร  
 ก. การแพรกระจายของสารบางชนิดสูแหลงน้ํา อากาศ และซึมลงดิน 
 ข. มลพิษทางเสียง ระเบิด รถบรรทุก เครื่องจักรขุดเจาะแหลงเหมืองแร 
 ค. ฝุนละอองฟุงกระจายไปท่ัวบริเวณ ทั้งบานเรือน ปาไม และคนรอบขาง 
 ง. ถนนในการคมนาคมพัง ผลเสียหายตอการเดินทางและงบประมาณของแผนดิน 

 
11. ถาใหนักเรียนเลือกพลังงานทดแทนของกลุมตนเองมาทดแทนพลังงานน้ํามันในอนาคต
นักเรียนจะเลือกพลังงานตามขอใด เพราะเหตุใด  
 ก. พลังงานแสงอาทิตย เพราะทุกประเทศมีแสงอาทิตย 
 ข. พลังงานถั่วเหลือง เพราะสามารถปลูกข้ึนมาใชไดตลอดเวลา 
 ค. พลังงานไฟฟา เพราะจะสะดวกในการเติมไฟฟาโดยใชไฟบานได 
 ง. พลังงานน้ําเค็ม เพราะนํ้าทะเลมีมากถึง 97.1% ของพลังงานน้ําทั้งหมด 
 

12. ขอใดกลาวถึงความหมายของคําวา “มลพิษ” ไดถูกตอง  
 ก. ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่นๆ ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
 ข. สิ่งที่ปนเปอนตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 
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 ค. สภาวะไมดี ที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย ที่สงผลตอสิ่งแวดลอม 
 ง. ของเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษยทั้งการปลอย ทิ้ง และกําจัดลงแหลงธรรมชาติ 
 

13. การกําจัดขยะมูลฝอย วิธีใดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากท่ีสุด  
 ก. การเผาดวยเตาเผา  
 ข. การฝงกลบลงใตพ้ืนดิน  
 ค. การกองท้ิงไวกลางแจง  
 ง. การผสมผสานหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม 

 
14. สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดมลพิษทางทัศนียภาพในประเทศไทยปจจุบันมากที่สุด (การวิเคราะห) 
 ก. ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมอุตสาหกรรม 
 ข. ชนไทยรุนหลังขาดความหวงแหนในการอนุรักษสังคมของตนเอง 
 ค. คนไทยขาดวัฒนธรรมในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ 
 ง. คนไทยทุกคนใชชีวิตที่เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 

15. ขยะในชุมชนเกิดข้ึนมากมาย นักเรียนจะนําขยะพวกน้ันมารังสรรคเปนผลงานเพ่ือชุมชนได
ตามขอใดเหมาะสมที่สุด  

ก. นํากลองโฟม แผนโฟม และโฟมจากผนังตูเย็นมาสรางเปนเรือเอาไวใชในรองสวน 
ข. ใชแกลอนนํ้าขนาดใหญปลูกพืชน้ําไฮโดรเจนโดยดานลางแกลอนนํ้าติดเครื่องปนน้ําเพ่ิม

ออกซิเจนใหลอยไปตามคลอง 
ค. นําทอ PVC มาตอเปนแนวยาวและแตละทอมีกระบอกน้ําดานบนเพ่ือเก็บน้ําฝนใหไหลลง

มาเลี้ยงตนไม 
ง. นําฟองน้ําเหลือใชจากรถยนตมาเรียงเปนแถวสําหรับเก็บน้ํา และบีบไปใชเมื่อตองการรด

ผักหรือเลี้ยงสัตว 
 

16. “บานของนายสดสี มีสนามบินมาตั้ง แมจะหางไกลกันพอสมควรแตทุกวันนายสดสีจะไดยิน
เสียงเครื่องบินขึ้นลงตลอดท้ังวันทําใหเกิดความรําคาญ” ถานักเรียนเปนเปนนายสดสี นักเรียนจะ
แกปญหาตามขอใด  
 ก. ทําหองตางๆอยูใตดิน  
 ข. เปดเพลงกลบเสียงเครื่องบิน 
 ค. ใสที่ครอบหูตลอดเวลาเมื่ออยูบาน 
 ง. สรางกําแพงบุดวยรังไขทุกสวนของบาน  
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17. อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
 

จากแนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทยในป พ.ศ.2558 จะมีตามขอใด           
 ก. ปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราสูงขึ้น และปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
 ข. ปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราคงท่ี และปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 
 ค. ปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราลดลง และปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยลดลง 
 ง. ปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราลดลง และปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 

 

18. “ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการเผาขยะจํานวนมาก ทั้งทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และครัวเรือน จนนําสูการเพ่ิมข้ึนของสารพิษในอากาศจํานวนมาก” จากขอความขางตน 
ประเทศไทยควรกําจัดขยะอยางไรไมใหสงผลตอสภาพอากาศและสุขอนามัยของประชาชน  
 ก. กองท้ิงไวกลางแจงใหแสงอาทิตยฆาเชื้อโรค 
 ข. นําไปทําปุยหมักใหกับพืชและสัตวเปนอาหาร 
 ค. นําไปฝงกลบใตพ้ืนดินบริเวณท่ีหางไกลจากชุมชน 
 ง. แยกขยะกอนท้ิง บางสวนอาจนําไปเผาโดยเครื่องเผาความรอนสูง 
 

19. ขอใดคือความหมายของคําวา “สภาวการณทางธรรมชาติ” ที่ถูกตอง  
ก. ประเทศไทยอยูบริเวณเสนศูนยสูตร จึงมีลักษณะอากาศรอน ยิ่งในฤดูรอนจะไดรับรังสี

ความรอนมากกวาประเทศอ่ืนๆในแถบเอเชียดวยกัน 
ข. ประเทศไทยไดรับอิทธิลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาลมหนาว แตชวงป 50      

ที่ผานมา เกิดปรากฏการณลานิญา ประเทศไทยจึงหนาวจนเกิดแมคะน้ิง 
ค. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหเกิดฝนตกในฤดูฝน แตชวงป 50 

ที่ผานมา เกิดปรากฏการณเอญนิโญ ประเทศไทยจึงน้ําทวมบอยครั้ง 
ง. ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณเขตเสนศูนยสูตร และไดรับลมมรสุม ประเทศไทยจึงมีอากาศ

หลากหลาย แตเพราะสภาวะโลกรอนจึงนํามาซ่ึงอากาศเปล่ียนแปลง นําไปสูภัยพิบัติ
ตางๆ 
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20. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมแบบกะทันหัน จนนําไปสูปรากฎการณเอญนิโญ (El nino) 

ลานิญา (La nina) ปะการังฟอกขาว และปรากฎการณโลกรอน ซึ่งเปนวิกฤตการณของโลก 
ปรากฎการณดังกลาวเกิดจากการกระทําในขอใด  
 ก. มนุษย 
 ข. ธรรมชาติ 
 ค. กัมมันตรังสี 
 ง. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร 
 

21. สาเหตุใดที่ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆนอยกวาประเทศในแถบทวีป
เอเชียดวยกัน  
 ก. เพราะประเทศไทยมีลักษณะแมน้ําสายสั้น จึงปลอดภัยจากอุทกภัยรายแรง  
 ข. เพราะประเทศไทยไมไดตั้งในแนวเขตพายุไตฝุนบริเวณทะเลอาหรับโดยตรง 
 ค. เพราะประเทศไทยอยูหางจากเขตวงแหวนแหงไฟมาก ไมตองกังวลเรื่องภูเขาไฟ 
 ง. ประเทศไทยไมมีแนวเขตแผนดินไหวจึงปลอดภัยจากการเกิดภัยพิบัติแผนดินไหว 
 

22. “ใหธรรมชาติฟนฟูดวยตัวเอง โดยมนุษยไมเขาไปยุงในบริเวณดังกลาว” จากคํากลาวขางตน 
เหมาะการฟนฟูธรรมชาติประเภทใดเหมาะสมท่ีสุด  
 ก. อุทกภัย 
 ข. ดินโคลนถลม 
 ค. ปะการังฟอกขาว 
 ง. การกัดเซาะชายฝง 
 

23. ประเทศที่กําลังพัฒนาเม่ือเกิดภัยพิบัติควรปฏิบัติอยางไรไมใหเกิดเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงเหมือนคร้ังที่ผานมา เชน ประเทศไทยเกิดน้ําทวมฉับพลัน ประเทศพมาเกิดแผนดินไหว
อยางรุนแรง ประเทศอินเดียเกิดภาวะอากาศแปรปรวนทั้งน้ําทวมและภัยแลง  
 ก. เตรียมความพรอมในการปองกัน 
 ข. วางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 
 ค. ประชากรไดรับการศึกษาในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 
 ง. ขอความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลวเขามาวางแนวทางปองกันภัยพิบัติ 
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24. “นายแดง เลือกสรางบานบริเวณตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” 
นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับการสรางบานของนายแดง  
 ก. เห็นดวย เพราะบริเวณดังกลาวอยูติดกับทะเลงายตอการติดตอคาขายและการคมนาคม 
 ข. เห็นดวย เพราะบริเวณดังกลาวอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิ สะดวกในการเดินทาง 
 ค. ไมเห็นดวย เพราะพ้ืนที่ดังกลาวเปนบริเวณท่ีมีการกัดเซาะของน้ําทะเลเปนวงกวาง 
 ง. ไมเห็นดวย เพราะพ้ืนที่ดังกลาวอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิอาจสงผลกระทบดานเสียง 
 

25. ขอใดแสดงถึงความหมายของคําวา “การอนุรักษธรรมชาติ” ที่ถูกตอง  
ก. บริษัทน้ํามันแหงหน่ึง ลดปริมาณการผลิตลง หันไปสงเสริมการใชพลังงานจากกาซ

ธรรมชาติมาทดแทน 
ข. บริษัทรถยนตแหงหน่ึง วิจัยพลังงานที่มาทดแทนพลังงานน้ํามันที่กําลังจะหมดไป จน

นําไปสูการสรางพลังงานเชื้อเพลิงชนิดใหม 
ค. บริษัทผลิตกระดาษ หันไปรับซ้ือตนไมจากประเทศเพ่ือนบานที่มีจํานวนมาก เพ่ือลดการ

ตัดไมทําลายในประเทศของตนเอง 
ง. บริษัทผลิตโทรศัพทมือถือรายใหญ ไดบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือความแหงแลงทางดาน

สิ่งแวดลอมของทวีปแอฟริกา 
 

26. พื้นที่ Buffer Zone เปนการแบงเขตพ้ืนท่ีการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบใด  
 ก. พื้นที่ที่ปาไมไดรับการปองกันจนเกิดการขาดความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ 
 ข. พ้ืนที่ที่จัดการเก่ียวกับดิน น้ํา เพื่อใชในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และปาไม 

ค. พ้ืนที่สองเขตระหวางชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม กําหนดขึ้นเพ่ือปองกันผลกระทบกัน 
ง. พ้ืนที่ที่แบงไวสําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีใกลพ้ืนท่ีภูเขาและแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติ 
 

27. เพราะเหตุใดจึงหามนําตนไมตางถิ่นเขามาปลูกในบริเวณเขตศิลปกรรมของชาติ              
 ก. เพราะตนไมตางถ่ินมีลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน อาจเกิดการสูญเสียของสายพันธุได 
 ข. เพราะทําใหเกิดการขาดความหวงแหนตอตนไมพ้ืนถิ่นหันไปเห็นประโยชนของตนไมตางถ่ิน 

ค. เพราะตนไมบางพ้ืนที่มีลักษณะการเจริญเติบโตและโรคที่แตกตางกัน อาจนํามาสูตนไม
พ้ืนถิ่น 

ง. เพราะเขตศิลปกรรมหามมีตนไมขึ้นมาบดบังความสวยงามและความเกาแกใหกับ
นักทองเที่ยวชื่นชม 
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28. ถาจําเปนตองสรางเขื่อน ควรสรางเขื่อนอยางไรใหประโยชนคุมคาที่สุด  
 ก. สรางเขื่อนขนาดเล็ก เพ่ือการกระจายนํ้าไดท่ัวประเทศ 
 ข. สรางเข่ือนบริเวณตนน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําจากตนน้ําเอาใชในยามแลง 
 ค. สรางเข่ือนขนาดใหญกักเก็บน้ําไวในที่สูง เพ่ือนําน้ํามาปนเปนกระแสไฟฟา 
 ง. สรางเข่ือนในบริเวณผืนปาขนาดใหญ เพ่ือไมใหโดนผลกระทบตอประชาชน 

 

29. เม่ือคร้ังประเทศไทยเกิดน้ําทวมใน ป พ.ศ.2554 บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับ
ผลกระทบโดยตรงเพราะเปนที่ตั้งของโบราณสถานตางๆ ดังนั้นในการเตรียมตัวรับอุทกภัยครั้ง
ตอไป นักเรียนเห็นดวยหรือไม ควรมีการสรางโครงสรางโบราณสถานใหม ใหน้ําหนักเบาและ
ทนทานมากขึ้น  

ก. เห็นดวย เพราะจะทําใหยืดอายุของโบราณสถานใหอนุชนรุนหลังไดสัมผัส 
ข. เห็นดวย เพราะจะทําใหสามารถรับมือกับอุทกภัยครั้งตอไปไดอยางงายขึ้น 
ค. ไมเห็นดวย เพราะควรมีการรับมือในรูปแบบอ่ืน นอกจากการเปล่ียนโครงสราง

โบราณสถาน ประเภท กําแพงปองกันน้ํา  
ง. ไมเห็นดวย เพราะอาจไมเกิดอุทกภัย แตอาจเกิดภัยพิบัติอยางอ่ืนโครงสรางท่ีสรางเปน

เพียงโครงสรางที่ปองกันเพียงอุทกภัยเทานั้น 

 

30. เมืองใดท่ีสามารถพัฒนาเมืองตนเองจนสามารถเปนเมืองย่ังยืนได  
ก. เมืองกุหลาบ เนนใหประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของบานเมืองอยางเครงครัด 
ข. เมืองชบา เนนการปลูกฝงจากครอบครัว ขยายตัวไปสูชุมชนและพัฒนาระบบตางๆในทุก

มุมเมือง 
ค. เมืองชวนชม เนนสรางเครือขายระหวางภาครัฐและเอกชนใหประเทศกาวสูผูนําทาง

เศรษฐกิจโลก 
ง. เมืองมะลิ เนนการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนทั่วประเทศเพ่ือการติดตอสะดวกลดมลภาวะ

ในอนาคต 
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31. “โรงงานน้ําผลไม นําเครื่องมือจากมหาวิทยาลัยไทย เขามาชวยในการผลิตใหรวดเร็ว” 
โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวใชระบบการผลิตที่ยั่งยืนหรือไม  

ก. ใช เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนของโรงงานผลไม เปนการใชของไทยซ่ึงลดการ
นําเขาของผลิตภัณฑตางประเทศ 

ข. ใช เพราะโรงงานน้ําผลไมใชกระบวนการผลิตที่รวดเร็วสงผลตอความสด สะอาด เมื่อถึง
มือผูบริโภค ซึ่งตรงกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

ค. ไมใช เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตองเปนการจัดการระบบการผลิตใหปลอดภัย
ทุกกระบวนการ ไมวาจะใชของจากท่ีใดไมสําคัญ 

ง. ไมใช เพราะโรงงานน้ําผลไม ไมมีการนําเครื่องมือที่ใชในการกระบวนการผลิตจาก
ตางประเทศ อาจไมปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งไมตรงกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน 

 

32. การทองเท่ียวของประเทศใดท่ีสงเสริมการทองเท่ียวที่ยั่งยืน  
ก. ประเทศ ก. สงเสริมใหมีการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวโดยการลดภาษีการทองเที่ยวใหกับ

นักทองเที่ยวตางแดน 
ข. ประเทศ ข. สงเสริมใหชาวบานเขามาตั้งรานคาทองถิ่นบริเวณโซนพ้ืนที่ขายของและจํากัด

จํานวนนักทองเท่ียวในแตละวันของชายหาด 
ค. ประเทศ ค. ภาครัฐและภาคเอกชนสงเสริมใหมีการนําการนวดและอาหารทองถิ่นเขาไป

ขายใกลกับสถานที่ทองเท่ียวเพื่อความสะดวกของนักทองเที่ยว 
ง. ประเทศ ง. สงเสริมใหมีการจัดเทศกาลเปดประเทศ 24 ชั่วโมง นักทองเท่ียวสามารถเดิน

ทางเขามาทองเท่ียวทุกสถานที่ไดตลอด 24 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 เดือน 

 

33. บุคคลใดที่ใชประโยชนทรัพยากรไดอยางคุมคามากที่สุด  
 ก. นายขาว เขาจับแมงกะพรุนที่ขึ้นเปนจํานวนมากที่หาดแมรําพึงเพ่ือนําไปขาย 
 ข. นายเขียว ตัดไมในปาดงดิบโดยตัดเฉพาะตนใหญๆเพื่อใหตนไมเล็กเจริญเติบโต 
 ค. นายขํา เก็บหอยหลอดโดยใชปูนขาวโรยไปตามพ้ืนโคลนใหหอยหลอดออกมาจากรู 

ง. นายขวด ตัดตนกลวยในสวนจํานวนมากออกมาขายเหลือไวเฉพาะรากของตนกลวย
เทานั้น 
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34. ถานักเรียนสามารถรังสรรคสิ่งของท่ีชวยเหลือสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพและชีวภาพได นักเรียน
จะรังสรรคสิ่งของตามขอใด  

ก. เครื่องปองกันการถูกตัดเขาและนอของสัตว 
ข. ผลิตปกนกจากขนไกใหกับนกที่ไดรับบาดเจ็บ 
ค. สรางนอหรือเขาเทียมจากอลูมิเนียมกระปองน้ําอัดลม 
ง. กําแพงปลอยความรอนระดับออนกั้นเขตแดนระหวางปากับชุมชน 
 

35. นักเรียนเห็นดวยหรือไม ประเทศไทยควรมีการสงเสริมองคกรด านตางๆที่ดูแลเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง เชน ใหเงินสนับสนุนในการวิจัย สงเสริมสถานศึกษาผลิตบุคลากรออกมา
รองรับการปฏิบัติหนาท่ีแตละองคกรใหเพียงพอ 

ก. เห็นดวย เพราะจะทําใหเกิดคานิยมที่เยาวชนหันมาใสใจตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 
ข. เห็นดวย เพราะสภาพแวดลอมปจจุบันถูกทําลายมากเกินจะเยียวยาจึงตองพ่ึงภาครัฐเขา

มาฟนฟ ู
ค. ไมเห็นดวย เพราะทุกคนควรรวมมือกันในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมไมตองรอการ

สนับสนุนจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
ง. ไมเห็นดวย เพราะการสงเสริมองคกรตางๆอาจนํามาซึ่งการทุจริตในการจัดสรรเงินทุน

นําไปสูการทําลายสิ่งแวดลอมทางออม 
 

36. จุดประสงคหลักท่ีสําคัญที่สุดของนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ.2540-2559 เนนในเรื่องใด  
 ก. ลดและควบคุมปญหามลพิษจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 ข. จัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม 
 ค. ออกกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิและหนาที่การเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ง. ใชหลักการทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

37. “สุนัขพันธบางแกวถูกทํารายจากคนใจราย มันถูกยิงที่ขาทั้งสี่ขาง เพียงเพราะมันเหาเพื่อขอ
อาหารกินจากคนแปลกหนา” จากการกระทําดังกลาว ถานักเรียนพบเห็นนักเรียนจะปฏิบัติตาม
ขอใดเพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอสุนัขตัวดังกลาว  

ก. นําสุนัขสงโรงพยาบาลแลวออกคารักษาพยาบาลทั้งหมด 
ข. แจงเจาหนาที่ตํารวจ เพราะมีกฎหมายออกมาคุมครองสัตวแลว 
ค. นําเสนอผาน Social เพ่ือเกิดกระแสวิพากษวิจารณนําไปสูการจับกุม 
ง. ชวยกันกับชาวบานตามไปจับตัวผูกระทําความผิดสงเจาหนาที่ตํารวจ 
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38. ถานักเรียนเขารวมโครงการ Hands Off My Parts นักเรียนควรปฏิบัติตามขอใด  
 ก. พบชางแรรอน แจงองคกรกองทุนสัตวปาโลก 
 ข. เขารวมโครงการปลูกปาตามรอยพออยางพอเพียง 
 ค. รวมชุมนุมประทวงการสรางเขื่อนขนาดใหญทางภาคเหนือ 
 ง. เขารวมฟงเวทีเสวนาสิ่งแวดลอมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 
 

39. “ประเทศไทยมีการกอตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อสงเสริมการอนุรักษ และปกปองสัตวปา 
และแหลงธรรมชาติของประเทศไทย ใหยั่งยืน” ในอนาคตควรมีการสรางองคกรเพิ่มขึ้นเพ่ือการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน นักเรียนเห็นดวยหรือไม  

ก. เห็นดวย ควรจัดตั้งองคกรดูแลดานความรอน เพราะประเทศไทยมีระดับความรอนเพ่ิม
สูงขึ้นทุกป 

ข. เห็นดวย เพราะในอนาคตอาจเกิดภาวะปรากฏการณตางๆมากกวาปกติจากการทําลาย
ดวยนํ้ามือมนุษย 

ค. ไมเห็นดวย เพราะองคกรตางๆในปจจุบันมีมากเกินการควบคุมอาจนําไปสูการแสวงหาผล
กําไรมากกวาชวยเหลือสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 

ง. ไมเห็นดวย เพราะไมตองสรางองคกรใดเพ่ิม เพียงมนุษยรูจักจิตสํานึกในการใชสิ่งแวดลอม
อยางรูคุณคาเทานั้น 

 
40. “ขยะในปจจุบันของประเทศไทย 15.9 ลานตันตอป จากการตรวจสอบของกรมควบคุม
มลพิษ” นักเรียนมีโครงการนําขยะมาทําใหเกิดประโยชนอยางไร  
 ก. ขยะท่ีไมสามารถยอยสลายไดนําไปถมเปนทะเลเพ่ิมพ้ืนที่ 
 ข. เศษกระดาษนํามารีไซเคิลเปนเฟอรนิเจอรตกแตงภายในบาน 
 ค. ขยะประเภทเศษแกวนําไปหลอมเปนโคมไฟเพ่ิมแสงสวางยามคํ่าคืน 
 ง. ขยะประเภทขวดนํ้าที่สามารถลอยนํ้าไดนําไปทําเปนเสื้อชูชีพยางเกิดภัยพิบัติ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 

 

ขอที่ คําตอบ ขอที่ คําตอบ 

1 ข 21 ค 

2 ง 22 ค 

3 ง 23 ข 

4 ข 24 ค 

5 ค 25 ข 

6 ข 26 ค 

7 ข 27 ค 

8 ง 28 ค 

9 ก 29 ค 

10 ก 30 ข 

11 ข 31 ก 

12 ก 32 ข 

13 ง 33 ง 
14 ค 34 ง 
15 ข 35 ค 

16 ง 36 ข 

17 ก 37 ข 

18 ง 38 ก 

19 ง 39 ง 
20 ก 40 ก 
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แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจัดทําขึ้นเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 2. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคฉบับนี้เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 6 ตอน โดยให
นักเรียนอานบทความท่ีกําหนดให เพ่ือนําไปเติมคําตอบตามคําชี้แจงของแตละตอน 

3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคฉบับนี้ ออกแบบมาเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคใหไดมากที่สุด ไมมีการจํากัดคําตอบ สามารถตอบคําตอบไดตามความเหมาะสม
และมีประโยชนสามารถเปนไปไดจริง 

 

 

 

นางสาวนันทพร  รอดผล 

     ผูวิจัย 
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"เจาพระยา"เค็มเกินคามาตรฐานไมควรใชรดน้ําตนไม....  
 

 

 
 

กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ําเฝาระวังความเค็มเจาพระยา แนะไมควรใชน้ํารดตนไมในชวงนี้ 
นายจุมพล สําเภาพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวในการประชุมผูบริหารสํานัก

สิ่งแวดลอมและหัวหนาฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สํานักงานเขต ถึงปญหาความ
เค็มของนํ้าในแมน้ําเจาพระยาจากการข้ึนลงของนํ้าทะเล  

ซึ่งสงผลกระทบตอการนําน้ํามาใชในการรดน้ําตนไมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และสวนสาธารณะ 
โดยปจจุบันเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนพระราม 6 มีการระบายน้ําจากเขื่อนลงมาในปริมาณนอย 
เนื่องจากพ้ืนที่ปาตนน้ํา 25 ลุมนํ้าภาคกลางตอนบนและอีสานถูกทําลายเปนอยางมาก อีกท้ังตอง
สํารองน้ําไวใชในภาคการเกษตร ทําใหปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาไมสามารถผลักน้ําเค็มสูทะเลได ซึ่ง
ขณะน้ีกทม .แกปญหาดวยการนําน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 7 แหงใน
กรุงเทพมหานครมาใชรดนํ้าตนไมแทน โดยบริหารเสนทางการลําเลียงน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสียไปยัง
พ้ืนที่เขตใกลเคียงรวมถึงปริมาณน้ําที่จะสามารถใชไดตอวันใหเพียงพอกับความตองการในแตละพ้ืนที่
เขต พรอมทั้งทําหนังสือเตือนสํานักงานเขตถึงคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาเพ่ือปองกันไมใชนําน้ํา
มาใชรดตนไม 
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ทั้งนี้ผูวาฯ ไดมอบหมายใหสํานักสิ่งแวดลอมประสานสํานักการระบายนํ้าเพ่ือตรวจสอบความ
เค็มและคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา รวมถึงคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงบําบัดน้ําเสียดวยวา
อยูในระดับที่สงผลกระทบตอตนไมหรือไม พรอมทั้งแจงใหฝายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 50 

สํานักงานเขตทราบเพ่ือปองกันไมใชนําน้ําเค็มมาใชรดน้ําตนไมจนสงผลใหกลาไมและตนไมตายลง 
อน่ึงจากรายงานสถานการณของความเค็มของน้ําในแมน้ําเจาพระยาของสํานักการระบายนํ้า

ทางเว็บไซต http://dds.bangkok.go.th แจงคาความเค็มของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งวัดเมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2557 บริเวณจุดวัดตัวอยางน้ําสะพานพระราม 7 ถึงพระประแดง มีคาความเค็ม 1.9 – 

16.6 กรัมตอมิลลิเมตร ซึ่งสูงเกินคามาตรฐาน 1.5 กรัมตอลิตร พรอมท้ังระบุวามีผลตอพืชทั่วไป ไม
เหมาะที่จะนํามาใชเพื่อการชลประทาน 

แหลงอางอิง : กทม.ภูมิภาค."เจาพระยา"เค็มเกินคามาตรฐานไมควรใชรดน้ําตนไม.... 
(2557). เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม, 2557, เขาถึงไดจาก http://www.posttoday.com/ : 

http://bit.ly/1B4WzZH 
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ฉบับที่ 1 

การตั้งคําถาม 

 

 
 

คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆที่กําหนดให ใหไดชื่อคําถามมาก พยายามคิดให
ไดมากท่ีสุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยาง
คําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน

อนาคต” 

 

ตัวอยางคําตอบ 

ใครทําลายปาไม 
สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัยธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 
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ฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม 

 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว ตั้งคําถาม ใหไดมาก
ที่สุด 

 

 

คําตอบ 

 

............................................................................................................................. ....................................
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............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................  
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบทีห่ลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน

อนาคต” 

 

ตัวอยางคําตอบ 

ใครทําลายปาไม 
สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัยธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 

 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน
อนาคต” 

ตัวอยางคําตอบ 

ประเภททรัพยากรปาไม ไดแก ใครทําลายปาไม, การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 

ประเภททรัพยากรสัตวปา ไดแก สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
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ฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม 

 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 

............................................................................................................................. ....................................
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....................................................................................... ..........................................................................
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ฉบับท่ี 2 

ผลที่ตามมา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนคาดคะเนคําตอบหรือทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆท่ี
กําหนดให เมื่อคิดไดอยางไรให พยายามคิดใหไดคําตอบมากท่ีสุด หลากหลายแงมุม แปลกใหม แลว
เขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือรเองราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จนไมเพียงพอตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

อยูในโลก จะเกิดอะไรข้ึน” 

 

ตัวอยางคําตอบ 

  ไมมีกาซออกซิเจนที่ใชในการหายใจ  

  สัตวปาสูญพันธุ 
   เกิดการตอสูเพ่ือแยงชิงอาหารใหเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 2 ผลที่ตามมา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวท่ีกําหนดใหขางตนแลว บอกผลหรือสิ่งที่
เกิดข้ึนตามมา ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ 

 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ .....................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ....................................

....................................................................................... ..........................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... .............................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................... ..................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......................................................................................................................................... ....................... 

........................................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................  

   ส
ำนกัหอ
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบทีห่ลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน แตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีจํานวนเทาเดิม 

จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

  ไมมีกาซออกซิเจนที่ใชในการหายใจ  

  สัตวปาสูญพันธุ 
   เกิดการตอสูเพ่ือแยงชิงอาหารใหเพียงพอ 

 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จนไมเพียงพอตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
อยูในโลก จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ผลกระทบตอมนุษย ไดแก ไมมีกาซออกซิเจนท่ีใชในการหายใจ, เกิดการตอสูเพ่ือ
แยงชิงอาหารใหเพียงพอ 

 ผลกระทบตอสัตว ไดแก สัตวปาสูญพันธุ 
 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 2 ผลที่ตามมา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. .................................... 
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ฉบับท่ี 3 

สาเหตุของปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานเรื่องราวหรือเหตุการณ แลวคาดคะเนหรือทํานายถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขึ้น 
เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

  มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บนพื้นดิน 

  การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

   ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบนฟุตบาท บดบังทางเทา 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 3 สาเหตุของปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวท่ีกําหนดใหขางตนแลว หาสาเหตุของปญหา 
ใหไดมากท่ีสุด 
 

 

คําตอบ 

 

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................. ...............................................................................
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............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. ....................................
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............................................................................................................................. .................................... 
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบบันี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 
 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บนพื้นดิน 

 การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

  ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบนฟุตบาท บดบังทางเทา 
 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

ปญหามลพิษทางทัศนียภาพ ไดแก ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบน
ฟุตบาท บดบังทางเทา 

ปญหามลพิษทางสารพิษและขยะมูลฝอย ไดแก มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บน
พ้ืนดิน, การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 3 สาเหตุของปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................
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ฉบับท่ี 4 

แนวทางแกปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆท่ีกําหนดให หาวิธีการและแนวทางในการ
แกปญหาใหไดมากที่สุด เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและ
คําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตวัอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง เชน น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีวิธีแกปญหา
ดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ชวยกันปลูกปา 
 รักษาตนน้ําลําธาร 

  ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ฉบับที่ 4 แนวทางแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว หาแนวทางแกปญหา 
ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ 
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คําชี้แจงท่ี 2 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง เชน น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีแนวทาง
แกปญหาดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ชวยกันปลูกปา 
 รักษาตนน้ําลําธาร 

  ติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง เชน น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีแนวทาง
แกปญหาดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

แกไขปญหาตนทาง ไดแก ชวยกันปลูกปา, รักษาตนน้ําลําธาร 
แกไขปญหาปลายทาง ไดแก ติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ 

 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 4 แนวทางแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 
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ฉบับท่ี 5 

แนวทางแกปญหาของตนเอง 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 30 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานเรื่องราวหรือสถานการณที่กําหนดให โดยเลือกปญหาที่ตนเองสนใจ แลว
ออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร   
 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศไทย ภาคเหนือแผนดินไหว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหงแลงและแผนดินทรุด 
ภาคใต ทรัพยากรทางทะเลลดจํานวนลดลง ภาคกลาง ชุมชนแออัดและสกปรกไปทุกพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออก โรงงานอุตสาหกรรมทําพิษตอทะเล ภาคตะวันตก รุกรานพ้ืนที่ปาไม จากปญหาของ
ประเทศไทยปจจุบัน ควรมีแนวทางแกปญหาอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 พิจารณาจากแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมไมซ้ําใครมากอน 
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ฉบับที่ 5 แนวทางแกปญหาของตนเอง 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตน โดยเลือกปญหาที่ตนเองสนใจ 
แลวออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร 
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ฉบับท่ี 6 

ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆที่กําหนดให บอกผลของการปญหาที่เกิดขึ้นให
ไดมากที่สุด พยายามคิดแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม แหวกแนวมากๆ เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลง
ใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคาํถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีการฟนฟูพ้ืนที่ปา
ชายเลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น จาก
การจัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มีปาไมอุดมสมบูรณ 
 มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  ขยะลดลง 
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ฉบับที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว บอกผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การแกปญหา ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ  
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบทีห่ลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีการฟนฟูพ้ืนที่ปา
ชายเลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น จาก
การจัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มีปาไมอุดมสมบูรณ 
 มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  ขยะลดลง 
 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีการฟนฟูพ้ืนที่ปา
ชายเลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น จาก
การจัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

ผลดีตอธรรมชาติ ไดแก มีปาไมอุดมสมบูรณ, ขยะลดลง 
ผลดีตอมนุษย ไดแก มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 
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แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

 

 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจัดทําขึ้นเพ่ือวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอน
และหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 2. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคฉบับนี้เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 6 ฉบับ โดยให
นักเรียนอานบทความท่ีกําหนดให เพ่ือนําไปเติมคําตอบตามคําชี้แจงของแตละฉบับ 

3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคฉบับนี้ ออกแบบมาเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคใหไดมากที่สุด ไมมีการจํากัดคําตอบ สามารถตอบคําตอบไดตามความเหมาะสม
และมีประโยชนสามารถเปนไปไดจริง 

 

 

 

นางสาวนันทพร  รอดผล 

     ผูวิจัย 
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"เจาพระยา"เค็มเกินคามาตรฐานไมควรใชรดน้ําตนไม....  
 

 

 
 

กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ําเฝาระวังความเค็มเจาพระยา แนะไมควรใชน้ําตนไมในชวงนี้ 
นายจุมพล สําเภาพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวในการประชุมผูบริหารสํานัก

สิ่งแวดลอมและหัวหนาฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สํานักงานเขต ถึงปญหาความ
เค็มของนํ้าในแมน้ําเจาพระยาจากการข้ึนลงของนํ้าทะเล  

ซึ่งสงผลกระทบตอการนําน้ํามาใชในการรดน้ําตนไมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และสวนสาธารณะ 
โดยปจจุบันเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนพระราม 6 มีการระบายน้ําจากเขื่อนลงมาในปริมาณนอย 
เนื่องจากพ้ืนที่ปาตนน้ํา 25 ลุมนํ้าภาคกลางตอนบนและอีสานถูกทําลายเปนอยางมาก อีกท้ังตอง
สํารองน้ําไวใชในภาคการเกษตร ทําใหปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาไมสามารถผลักน้ําเค็มสูทะเลได ซึ่ง
ขณะน้ีกทม .แกปญหาดวยการนําน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง 7 แหงใน
กรุงเทพมหานครมาใชรดนํ้าตนไมแทน โดยบริหารเสนทางการลําเลียงน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสียไปยัง
พ้ืนที่เขตใกลเคียงรวมถึงปริมาณน้ําที่จะสามารถใชไดตอวันใหเพียงพอกับความตองการในแตละพ้ืนที่
เขต พรอมทั้งทําหนังสือเตือนสํานักงานเขตถึงคาความเค็มในแมน้ําเจาพระยาเพ่ือปองกันไมใชนําน้ํา
มาใชรดตนไม 
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ทั้งนี้ผูวาฯ ไดมอบหมายใหสํานักสิ่งแวดลอมประสานสํานักการระบายนํ้าเพ่ือตรวจสอบความ
เค็มและคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา รวมถึงคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดจากโรงบําบัดน้ําเสียดวยวา
อยูในระดับที่สงผลกระทบตอตนไมหรือไม พรอมทั้งแจงใหฝายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 50 

สํานักงานเขตทราบเพ่ือปองกันไมใชนําน้ําเค็มมาใชรดน้ําตนไมจนสงผลใหกลาไมและตนไมตายลง 
อน่ึงจากรายงานสถานการณของความเค็มของน้ําในแมน้ําเจาพระยาของสํานักการระบายนํ้า

ทางเว็บไซต http://dds.bangkok.go.th แจงคาความเค็มของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งวัดเมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2557 บริเวณจุดวัดตัวอยางน้ําสะพานพระราม 7 ถึงพระประแดง มีคาความเค็ม 1.9 – 

16.6 กรัมตอมิลลิเมตร ซึ่งสูงเกินคามาตรฐาน 1.5 กรัมตอลิตร พรอมท้ังระบุวามีผลตอพืชทั่วไป ไม
เหมาะที่จะนํามาใชเพื่อการชลประทาน 

แหลงอางอิง : กทม.ภูมิภาค."เจาพระยา"เค็มเกินคามาตรฐานไมควรใชรดน้ําตนไม.... 
(2557). เขาถึงเมื่อ 28 ธันวาคม, 2557, เขาถึงไดจาก http://www.posttoday.com/ : 

http://bit.ly/1B4WzZH 
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ฉบับที่ 1 

การตั้งคําถาม 

 

 
 

คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆที่กําหนดให ใหไดชื่อคําถามมาก พยายามคิดให
ไดมากท่ีสุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยาง
คําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน

อนาคต” 

ตัวอยางคําตอบ 

ใครทําลายปาไม 
สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัยธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 
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ฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม 

 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว ตั้งคําถาม ใหไดมาก
ที่สุด 

 

 

คําตอบ 

 ใครทําใหน้ําเค็มมากกวาปกติ 
 ทําไมนํ้าเค็มจึงสามารถเขามาแทนทีน้ําจืดในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาได 
 ทําไมไมสามารถนําน้ําเค็มไปรดน้ําตนไมได 
 ถาน้ําเค็มรุกพ้ืนท่ีของน้ําจืดมากข้ึนจะเกิดอะไรข้ึน 

 สัตวที่อยูในน้ําจืดจะเปนอยางไรเม่ือเกิดการรุกล้ําของน้ําเค็ม 

 ประชาชนบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาจะไดรับผลกระทบอยางไร 

 เพราะเหตุใดน้ําจืดจึงลดลง 
 ทําไมไมหาแหลงน้ําจืดมากยิ่งขึ้น 

 น้ําเค็มไมมีประโยชนใชไหม 

 ควรทําอยางไรใหน้ําเค็มไหลออกสูทะเล 

 ควรทําอยางไรใหมีการเพ่ิมจํานวนน้ําจืดเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



231 

 

 

คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน

อนาคต” 

ตัวอยางคําตอบ 

ใครทําลายปาไม 
สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัยธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 

 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถูกทําลายเปนจํานวนมาก จนอาจไมมีใชใน
อนาคต” 

ตัวอยางคําตอบ 

ประเภททรัพยากรปาไม ไดแก ใครทําลายปาไม, การตัดตนไมทําลายปา สงผลตอภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดตอประเทศอยางไร 

ประเภททรัพยากรสัตวปา ไดแก สัตวปาทําไมเกิดการสูญพันธุ 
 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
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ฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม 

 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 ประเภทหาสาเหตุของปญหา คือ 

  ใครทําใหน้ําเค็มมากกวาปกติ 
ทําไมนํ้าเค็มจึงสามารถเขามาแทนทีน้ําจืดในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาได 
ทําไมไมสามารถนําน้ําเค็มไปรดน้ําตนไมได 
เพราะเหตุใดน้ําจืดจึงลดลง 

 ประเภทหาแนวทางแกปญหา คือ 

  ทําไมไมหาแหลงน้ําจืดมากยิ่งขึ้น 

  น้ําเค็มไมมีประโยชนใชไหม 

  ควรทําอยางไรใหน้ําเค็มไหลออกสูทะเล 

  ควรทําอยางไรใหมีการเพ่ิมจํานวนน้ําจืดเพ่ิมมากข้ึน 

 ประเภทผลกระทบ คือ 
ถาน้ําเค็มรุกพ้ืนที่ของน้ําจืดมากข้ึนจะเกิดอะไรข้ึน 

สัตวที่อยูในน้ําจืดจะเปนอยางไรเม่ือเกิดการรุกล้ําของน้ําเค็ม 

ประชาชนบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาจะไดรับผลกระทบอยางไร 
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ฉบับท่ี 2 

ผลที่ตามมา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนคาดคะเนคําตอบหรือทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆท่ี
กําหนดให เมื่อคิดไดอยางไรให พยายามคิดใหไดคําตอบมากท่ีสุด หลากหลายแงมุม แปลกใหม แลว
เขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือรเองราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จนไมเพียงพอตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

อยูในโลก จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ไมมีกาซออกซิเจนที่ใชในการหายใจ  

 สัตวปาสูญพันธุ 
  เกิดการตอสูเพ่ือแยงชิงอาหารใหเพียงพอ 
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ฉบับที่ 2 ผลที่ตามมา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวท่ีกําหนดใหขางตนแลว บอกผลหรือสิ่งที่
เกิดข้ึนตามมา ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ 

 สัตวน้ําในแมน้ําเจาพระยาไมสามารถอยูอาศัยได 
 สัตวน้ําในแมน้ําเจาพระยาตาย 

 สัตวน้ําจืดในแมน้ําเจาพระยาลดลง 
 ชาวประมงน้ําจืดไมมีสัตวน้ําใหจับ 

 ชาวบานไมมีจํานวนปลาในน้ํามาใชบริโภค 

 พืชน้ําจืดอาจตายได 
 พืชริมตลิ่งอาจตายได 
 อาหารของสัตวน้ําลดลง 
 พ้ืนทีด่ินริมฝงแมน้ําไมสามารถปลูกได 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนริมฝงแมน้ํา 
 เกิดการยายพ้ืนที่ของคนอาชีพเกี่ยวกับน้ําจืด 

 ขาดน้ําจืดในการนํามาใชอุปโภคบริโภค 
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน แตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีจํานวนเทาเดิม 

จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ไมมีกาซออกซิเจนที่ใชในการหายใจ  

สัตวปาสูญพันธุ 
  เกิดการตอสูเพ่ือแยงชิงอาหารใหเพียงพอ 

 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ถาจํานวนมนุษยเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จนไมเพียงพอตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
อยูในโลก จะเกิดอะไรข้ึน” 

ตัวอยางคําตอบ 

ผลกระทบตอมนุษย ไดแก ไมมีกาซออกซิเจนที่ใชในการหายใจ, เกิดการตอสูเพ่ือ
แยงชิงอาหารใหเพียงพอ 

ผลกระทบตอสัตว ไดแก สัตวปาสูญพันธุ 
 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 2 ผลที่ตามมา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 
 ผลกระทบตอสัตว ไดแก  

สัตวน้ําในแมน้ําเจาพระยาไมสามารถอยูอาศัยได 
  สัตวน้ําในแมน้ําเจาพระยาตาย 

  สัตวน้ําจืดในแมน้ําเจาพระยาลดลง 
อาหารของสัตวน้ําลดลง 

 ผลกระทบตอคน ไดแก  
  ชาวประมงน้ําจืดไมมีสัตวน้ําใหจับ 

ชาวบานไมมีจํานวนปลาในน้ํามาใชบริโภค 

  ขาดน้ําจืดในการนํามาใชอุปโภคบริโภค 

ผลกระทบตอพืช ไดแก  
พืชน้ําจืดอาจตายได 

  พืชริมตลิ่งอาจตายได 
พ้ืนที่ดินริมฝงแมน้ําไมสามารถปลูกได 

 ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ไดแก  
เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนริมฝงแมน้ํา 

  เกิดการยายพ้ืนที่ของคนอาชีพเกี่ยวกับน้ําจืด 

 

  

  

  

  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับท่ี 3 

สาเหตุของปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานเรื่องราวหรือเหตุการณ แลวคาดคะเนหรือทํานายถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขึ้น 
เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บนพื้นดิน 

 การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

  ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบนฟุตบาท บดบังทางเทา 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 3 สาเหตุของปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว หาสาเหตุของปญหา 
ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ 

 ภัยแลงยาวนาน 

 การนําน้ําจืดในแมน้ําเจาพระยามาใชเกินพิกัด 

 เกิดการระเหยของนํ้าจืดมากจนเกินไป 

 น้ําเค็มมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

 เกิดปรากฏการณโลกรอนนําไปสูการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกทําใหน้ําเค็มเพ่ิมมากข้ึน 

 ปริมาณน้ําในฤดูฝนลดจํานวนลง 
 มนุษยนําน้ําไปใชโดยไมมีความเพียงพอ 

 ไมมีการบําบัดน้ําจืดคืนสูธรรมชาติ 
 ตนน้ํามีการใชน้ําในฤดูแลงจํานวนมาก 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบทีห่ลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 
 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บนพื้นดิน 

 การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

  ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบนฟุตบาท บดบังทางเทา 
ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

   “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มนุษยกําลังประสบอยูในปจจุบันที่สําคัญ ไดแก ปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสารพิษ และปญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาที่สําคัญเหลานี้มาจากปญหา
ยอยๆหลายปญหา เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เปนตน ปญหาเหลานี้ถาไมรีบปองกันแกไข อาจสงผลกระทบตอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได ซึ่งการ
ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่ของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน” 

ตัวอยางคําตอบ 

ปญหามลพิษทางทัศนียภาพ ไดแก ความเห็นแกตัวในการติดปายโฆษณาบน
ฟุตบาท บดบังทางเทา 

ปญหามลพิษทางสารพิษและขยะมูลฝอย ไดแก มนุษยทิ้งขยะไมเปนที่ ทั้งในนํ้า บน
พ้ืนดิน, การทิ้งส่ิงปฏิกูลของการทําเกษตรกรรม 

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 3 สาเหตุของปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ ไดแก 
ภัยแลงยาวนาน 

เกิดการระเหยของนํ้าจืดมากจนเกินไป 

น้ําเค็มมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

เกิดปรากฏการณโลกรอนนําไปสูการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกทําใหน้ําเค็มเพ่ิมมากข้ึน 

ปริมาณน้ําในฤดูฝนลดจํานวนลง 
 สาเหตุเกิดจากมนุษย ไดแก 

การนําน้ําจืดในแมน้ําเจาพระยามาใชเกินพิกัด 

มนุษยนําน้ําไปใชโดยไมมีความเพียงพอ 

  ไมมีการบําบัดน้ําจืดคืนสูธรรมชาติ 
  ตนน้ํามีการใชน้ําในฤดูแลงจํานวนมาก 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



241 

 

ฉบับท่ี 4 

แนวทางแกปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆท่ีกําหนดให หาวิธีการและแนวทางในการ
แกปญหาใหไดมากที่สุด เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและ
คําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตวัอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทั้ง น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีวิธีแกปญหา
ดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ชวยกันปลูกปา 
 รักษาตนน้ําลําธาร 

  ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ฉบับที่ 4 แนวทางแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตนแลว หาแนวทางแกปญหา 
ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ 

 เตรียมน้ําจืดจากเข่ือนผลักดันน้ําเค็มออกไป 

 บาน ชุมชน และโรงงานบําบัดน้ําจืดกอนปลอยลงสูแมน้ํา 
 หาพื้นที่น้ําจืดเพ่ิมเติม 

 รักษาตนน้ําใหมีการเพ่ิมของปริมาณน้ําในชวงหนาแลงจํานวนมากข้ึน 

 ทํา Big Bag กัน้การไหลเขามาของน้ําเค็ม 

 สรางประตูเปดปดกั้นการไหลเขามาของน้ําเค็ม 

 ใชเรือบรรทุกหนักเคลื่อนที่พรอมกันไลน้ําเค็มออกไป 

 สรางพ้ืนที่รองรับน้ําชวงฤดูฝนเพิ่มเติมเพ่ือใชน้ําจืดในฤดูแลงในการผลักดัน 

 ซื้อสัมปทานน้ําเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบานเพื่อการผลักดันน้ํา 
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คําชี้แจงท่ี 2 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทั้ง น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีแนวทาง
แกปญหาดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

 ชวยกันปลูกปา 
 รักษาตนน้ําลําธาร 

  ติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

   “ปที่ผานมา ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทั้ง น้ําทวม แผนดินไหว 
แผนดินทรุดตัว แผนดินถลม ความแหงแลง อากาศแปรปรวนท่ัวประเทศ นักเรียนจะมีแนวทาง
แกปญหาดังกลาวอยางไรบาง” 

ตัวอยางคําตอบ 

แกไขปญหาตนทาง ไดแก ชวยกันปลูกปา, รักษาตนน้ําลําธาร 
แกไขปญหาปลายทาง ไดแก ติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ 

 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 4 แนวทางแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 แนวทางแกไขโดยใชธรรมชาติฟนธรรมชาติ ไดแก 
เตรียมน้ําจืดจากเขื่อนผลักดันน้ําเค็มออกไป 

รักษาตนน้ําใหมีการเพ่ิมของปริมาณน้ําในชวงหนาแลงจํานวนมากข้ึน 

หาพื้นที่น้ําจืดเพ่ิมเติม 

สรางพ้ืนที่รองรับน้ําชวงฤดูฝนเพิ่มเติมเพ่ือใชน้ําจืดในฤดูแลงในการผลักดัน 

 แนวทางแกไขโดยใชอุปกรณที่ประดิษฐขึ้นมา ไดแก 
ทํา Big Bag กั้นการไหลเขามาของน้ําเค็ม 

  สรางประตูเปดปดก้ันการไหลเขามาของน้ําเค็ม 
ใชเรือบรรทุกหนักเคลื่อนที่พรอมกันไลน้ําเค็มออกไป 

แนวทางแกไขจากมนุษย ไดแก 
  บาน ชุมชน และโรงงานบําบัดน้ําจืดกอนปลอยลงสูแมน้ํา 
  ซื้อสัมปทานน้ําเพ่ิมเติมจากเพ่ือนบานเพื่อการผลักดันน้ํา 
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ฉบับท่ี 5 

แนวทางแกปญหาของตนเอง 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 30 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานเรื่องราวหรือสถานการณที่กําหนดให โดยเลือกปญหาที่ตนเองสนใจ แลว
ออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร   
 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศไทย ภาคเหนือแผนดินไหว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหงแลงและแผนดินทรุด 
ภาคใต ทรัพยากรทางทะเลลดจํานวนลดลง ภาคกลาง ชุมชนแออัดและสกปรกไปทุกพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออก โรงงานอุตสาหกรรมทําพิษตอทะเล ภาคตะวันตก รุกรานพ้ืนที่ปาไม จากปญหาของ
ประเทศไทยปจจุบัน ควรมีแกปญหาอยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 พิจารณาจากแนวทางแกปญหาที่แปลกใหมไมซ้ําใครมากอน 
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ฉบับที่ 5 แนวทางแกปญหาของตนเอง 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวที่กําหนดใหขางตน โดยเลือกปญหาที่ตนเองสนใจ 
แลวออกแบบแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร 
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ฉบับท่ี 6 

ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

 

 
คําชี้แจงท่ี 1 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 10 นาที  
 2. ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวสั้นๆที่กําหนดให บอกผลของการปญหาที่เกิดขึ้นให
ไดมากที่สุด พยายามคิดแนวทางแกปญหาที่แปลกใหม แหวกแนวมากๆ เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียนลง
ใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคาํถามและคําตอบขอ 0 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบที่หลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีฟนฟูพ้ืนที่ปาชาย
เลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากย่ิงขึ้น จากการ
จัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลตออยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มีปาไมอุดมสมบูรณ 
 มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  ขยะลดลง 
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ฉบับที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 1  : ใหนักเรียนอานขอความหรือเรื่องราวท่ีกําหนดใหขางตนแลว บอกผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การแกปญหา ใหไดมากท่ีสุด 

 

 

คําตอบ  

 สัตวน้ําจืดมีที่อยูอาศัย 

 สัตวน้ําจืดเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

 อาหารของเหลาสัตวน้ําจืดมีมากข้ึน 

ชาวประมงน้ําจืดมีสัตวน้ําจับไปขายและบริโภค 

 พืชน้ําจืดเพิ่มจํานวน 

 พ้ืนที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาสามารถทําการเพาะปลูกได 
น้ําจืดเพิ่มมากข้ึน 

มีน้ําจืดเพิ่มในการใชอุปโภคบริโภค 

เกิดการเพ่ิมขึ้นของคนริมฝงแมน้ํา 
 เกิดอาชีพการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับน้ําจืดมากข้ึน 
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คําชี้แจงท่ี 2 

 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ขอ ใหเวลา 5 นาที  
 2. ใหนักเรียนนําคําตอบของคําถามจากขอ 1 มาจัดกลุมใหอยูในกลุมคําถามเดียวกันใหได
มากที่สุดพยายามคิดจัดกลุมใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆแงมุม เมื่อคิดไดอยางไรใหเขียน
ลงใตคําถามทันที โปรดดูตัวอยางคําถามและคําตอบขอ 0 และ ขอ 00 

 3. อยาวิตกกังวลกับคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบนี้ ไมไดคํานึงถึงความถูก
หรือความผิด นักเรียนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดตามความตองการ โดยคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ให
คิดหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบทีห่ลากหลายแงมุม และไดคําตอบไมซ้ํากับคนอ่ืน 

 

 

ตัวอยางขอ (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
   “ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีฟนฟูพ้ืนที่ปาชาย
เลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากย่ิงขึ้น จากการ
จัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลตออยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

 มีปาไมอุดมสมบูรณ 
 มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

  ขยะลดลง 
 

ตัวอยางขอ (00) จงนําขอความคําถามดานบนมาจัดกลุมใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหไดมากท่ีสุด 

“ประเทศสิงคโปรมีการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการนําไปอัดดวยความรอน 900 – 

1,000 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปถมทะเลสรางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นของประเทศตนเอง และมีฟนฟูพ้ืนที่ปาชาย
เลนที่ถูกทําลายในขณะทําการถมทะเล ใหกลับมาเหมือนดังเดิมและอุดมสมบูรณมากย่ิงขึ้น จากการ
จัดการขยะของประเทศสิงคโปร สงผลตออยางไร” 

ตัวอยางคําตอบ 

ผลดีตอธรรมชาติ ไดแก มีปาไมอุดมสมบูรณ, ขยะลดลง 
ผลดีตอมนุษย ไดแก มีพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

  

“ขอใหโชคดี และคิดคําตอบที่แปลกใหม หลายแงมุม โดยไมซ้ําใคร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉบับที่ 6 ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
 

คําชี้แจง ขอ 2 : ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 1 มาจัดกลุมเปนคําตอบประเภทเดียวกัน ใหไดกลุม
จํานวนมากที่สุด 
 

คําตอบ 

 ผลการแกไขตอสัตว ไดแก  
  สัตวน้ําจืดมีที่อยูอาศัย 

  สัตวน้ําจืดเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

  อาหารของเหลาสัตวน้ําจืดมีมากข้ึน 

ผลการแกไขตอคน ไดแก  
ชาวประมงน้ําจืดมีสัตวน้ําจับไปขายและบริโภค 

ผลการแกไขตอพืช ไดแก  
  พืชนํ้าจืดเพิ่มจํานวน 

  พ้ืนที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาสามารถทําการเพาะปลูกได 
ผลการแกไขตอการดําเนินชีวิต ไดแก  

น้ําจืดเพิ่มมากข้ึน 

มีน้ําจืดเพิ่มในการใชอุปโภคบริโภค 

เกิดการเพ่ิมขึ้นของคนริมฝงแมน้ํา 
  เกิดอาชีพการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับน้ําจืดมากข้ึน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

 

............................................................................................................................. ................................... 

 

คําชี้แจง  
1.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปน 

แบบสอบถามแสดงถึงเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรูแบบ SSCS 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้มีทั้งหมด 12 ขอ ใหทําทุกขอ 

3. วิธีทํา ใหนักเรียนขีดเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีดังนี้ 
 5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ขอ ประเด็นที่ประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 

1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหา
ไดอยางเปนระบบ 

     

2 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีความสามารถใน
การหาแนวทางแกปญหาได 

     

3 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนสามารถหาวิธี
แกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 

     

4 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

     

 

5 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนกิจกรรมท่ีนาสนใจ สงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวม 

     

6 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
มากข้ึน 

     

 

7 

 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ SSCS เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนได
คนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรู ตางๆมากข้ึน 

     

8 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ทําใหเกิดการคิดท่ีมีจุดมุงหมาย
อยางเปนขั้นตอน  

     

9 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนนําความรู ไป
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

     

10 การจัดการเรียนรูแบบ SSCS ชวยใหนักเรียนกลาคิด และกลา
แสดงออก  
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